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  للمؤلف حمفوظة والطبع النشر حقوق

  كان شكل وبأي الكتاب مادة طباعة ادةإع أو نقل أو تصوير جيوز ال

  املؤلف موافقة دون من
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  الوقفية املكتبة: العنوان

  القطان امحد الغفور عبد عمر: تأليف

  ١٩٤: الصفحات عدد

  ٢٠١٢لسنة١٤١٦ببغداد والوثائق الكتب دار يف اإليداع رقم

  املوصل\ احلافظ مكتب:الطبع مكان

  ٢٠١٢ الطبع سنة

  األوىل الطبعة
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}نمو نسلًا أَحن قَوما معإِلَى د  اللَّـه 
 نمــــ إِنَّنــــي وقَــــالَ صــــالحا وعمــــلَ

نيملسالْم {  

  العظيم ا صدق
  فصلت سورة}٣٣{
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  اإلهـــــداء

   ومساءاً صبحا طاعة ورأسها كفيها اقبل التي إلى... تعالى اهللا يرحمني ألجلها التي إلى

...  وهن على وهناً حملتني من إلى... المعطاء...  الوفية...  المحبة...  الحنونة إلى
  .  أقدامها تحت الجنة وكانت

   

           

 والمعرفة العلم منها ننهل مكتبة أول ألخوتي و لي وقدم واحترامه الكتاب حب علمنا من إلى
  . العمل هذا اهدي الطيبة روحه إلى

  

  

 خيرو لي سند خير كانوا الذين إلى... وراحتي تعبي وأحزاني أفراحي شاركوني من إلى
 في وسندي عيني نور إلى... روحي وشق أصدقائي كانوا الذين إلى... والعطاء للحب معين
  . الحياة

  

  باهللا إال توفيقي وما
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  المحتويات قائمة

 الصفحة رقم الموضوع

 ٤- ١ المقدمة

 ١٩-٥  الوقفية المكتبة ماهية:األول الفصل

 ٦  اللغوي االصطالح في الوقفية المكتبة تعريف ولاأل المبحث

 ٦ اللغوي االصطالح في المكتبة تعريف األول المطلب

 ٧ اللغوي االصطالح في الوقف تعريف الثاني المطلب

 ٨  الفقهي االصطالح في الوقف الثاني المبحث

 ٩- ٨ الفقهي االصطالح في الوقف تعريف األول المطلب

 ١٤-١٠   الوقف من اإلسالمي التشريع مصادر فموق  الثاني المطلب

 يجوز من وعلى به الوقف يجوز وما وشروطه الوقف أنواع الثالث المبحث
  الوقف

١٥ 

 ١٧-١٥ الوقف شروط الوقف أنواع األول المطلب

 ١٨ الوقف يجوز من على به الوقف يجوز ما الثاني المطلب

 ١٩ الوقف شرط:  الثالث المطلب 

 األوقاف ومكتبة الكتب وقف( الوقف نشأة في عامة نظرة يالثان الفصل
 )أنموذجا بالموصل

٤٠- ٢٠ 

 ٢٩- ٢١ وتنميتها وأهدافها الوقفية المكتبات لنشأة عامة نظرة األول المبحث

 ٢٣-٢٢  اإلسالم في الوقفية المكتبات نشأة األول المطلب
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 ٢٩-٢٤  الوقفية المكتبات وتنمية العامة األهداف الثاني المطلب

 ٣٠ )بها مرت التي المراحل و النشأة(بالموصل األوقاف مكتبة الثاني المبحث

 ٣٤-٣١ )م١٩٨٤\١٩٧٤( األولى المرحلة األول المطلب

 ٣٥ )م٢٠٠٧\١٩٨٤(  الثانية المرحلة الثاني المطلب

 ٣٨-٣٦ )م٢٠١١\٢٠٠٧( الثالثة المرحلة  الثالث المطلب

 ٤٥-٣٩  الموصل األوقاف بمكتبة لمقدمةا المكتبية الخدمات الرابع المطلب

 ١٠٠- ٤٦  بالموصل األوقاف مكتبة في الكتب خزانات الثالث الفصل

  بها الملحقة والمدارس والمساجد الجوامع مكتبات عن نبذه: األول المبحث
 في األوقاف بمكتبة الكتب خزانات صاحبة  اإلسالمية المدارس مكتباتو

  الموصل

٧٥- ٤٨ 

 بمكتبة الشخصية الكتب خزانات صاحبة الشخصيات عن نبذه يالثان المبحث
 األوقاف

٩٥- ٧٦ 

 ١٠٠- ٩٦ الملغاة الرسمية والدوائر والمساجد الجوامع خزانات الثالث المبحث

 األوقاف مكتبة في للخزانات الجداول معلومات نتائج تحليل الرابع الفصل
 بالموصل

١١٧-١٠١ 

 ١٢٠-١١٨ التوصيات- الخاتمة

 ١٢٩-١٢١ رالمصاد

 ٢٠٨-١٣٠ )٥- ١(المالحق
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
لعب الوقف دورا مهما في تحقيق ازدهار الدولة أإلسالمية لسنوات طويلة 

الوقف في حقيقة مؤسسة .وتعد أغلبية األوقاف الموجودة حاليا من أثار تلك الفترة 
وقاف المعاصرة هي إسالمية قامت بدور بارز في المجتمع العربي اإلسالمي واأل

من أثار الوقف في فترة ازدهار الحضارة العربية أإلسالمية فالدوافع الدينية للوقف 
تبرز في تعدد اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي تحث على اإلنفاق 

فان كان المسلم حريصا على طاعة اهللا ورسوله ويرجو الثواب في .في سبيل اهللا 
ة فان اهللا فتح إمامه أبواب الخير العديدة ومنها الوقف لبناء المساجد الدنيا واآلخر

والمدارس ووقف الكتب في سبيل اهللا تعالى،فالوقف في اإلسالم من أهم المؤسسات 
التي كان لها دور فعال في الحضارة العربية أإلسالمية بجوانبها الدينية 

للوقف كثيرة منها ،حراسة  واالقتصادية واالجتماعية كافة فاالنجازات الحضارية
الدين وتعتبر حراسة الدين احد شطري واجبات الحكومة في اإلسالم والشطر 

ومن أهم آليات حراسة الدين هي بناء المساجد وعمارتها .األخر هو سياسة الدنيا 
إلقامة الصلوات التي تعتبر عماد الدين هذا إلى جانب بناء المدارس أإلسالمية 

المكتبات وإقامة حلقات التعليم في المساجد لتعمل في مجال وقف الكتب وإقامة 
حراسة الدين وكي تخدم في مجال التنمية البشرية  والعلمية والثقافية إضافة إلى 
مكافحة الفقر ومكافحة فقر القدرة على التعليم والعالج ،وفي العصر الحاضر قلت 

ذلك نظرا إلى زيادة موارد الوقف في صورة إضافات جديدة رغم شدة الحاجة إلى 
نطاق الفقر وعجز  الموارد المالية العامة عن تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة في 
المجتمع إضافة إلى ماتفرضه العولمة من تقليص لدور الدولة االقتصادي حتى في 

ومن هنا يأتي دورنا .عملية أنشاء وإدارة المرافق العامة والمكتبات بشكل خاص 
ور الوقف لمواجهة محاوالت التغريب والتشويه الثقافي لألمة لمحاولة إحياء د

وكذلك لدعم مسيرة الدعوة أإلسالمية وحماية قيم الدين .العربية أإلسالمية 
  .وتصحيح صورته التي يحاول خصومة النيل منها
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وهذه هي غايتنا من موضوع بحثنا في مكتبة األوقاف في الموصل حيث 
ف الكتب التي كانت موجودة في المساجد والجوامع أن عماد هذه المكتبة هي أوقا

والمدارس أإلسالمية وهي محاولة لحث المجتمع الموصلي خاصة والعراقي عامة 
للعودة إلى منظومة الوقف،إن وقف الكتب على بساطته له نفس األجر كباقي 
أعمال الخير من بناء المساجد والمدارس وهو وقف في سبيل اهللا ينتفع به 

على مر العصور حيث أن العلم والكتاب مفتاحه أساس كل خير يأتي إلى  المسلمين
  .األمة ويدفعها نحو األمام للتطور والتقدم

.والحمد هللا رب العالمين  
األهمية التي اكتسبتها مكتبة األوقاف :أسباب أهمية واختيار موضوع البحث:أوالً

في مدينة الموصل في الموصل هي احتفاظها بأنفس وأندر المخطوطات الموجودة 
  .وتعد إحدى أهم المكتبات العامة ليس في الموصل وحدها بل بالعراق عامة 

هو دراسة ماهية فكرة الوقف عامة ووقف الكتب خاصة مع :نطاق البحث:.ثانياً
عاما  ٣٨تناول المراحل التي مرت بها مكتبة األوقاف في الموصل عبر أكثر من 

  . من تاريخ تأسيسها

اعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي المقارن تم هذا : البحث منهجية:ثالثاً
البحث من خالل عدة زيارات ميدانية إلى مكتبة األوقاف والحصول على 
المعلومات و البيانات من إدارة المكتبة والعمل على أعداد دراسة تاريخية و 

المخطوطات تحليلية للمجموعات المكتبية وإعداد جداول ومخططات تبين الكتب و
الموجودة في المكتبة و تعريف بأهم مصادر تلك الكتب من جوامع ومدارس 
وشخصيات التي كان لها دور في إرساء دعائم هذه المكتبة والتعريف بالخدمات 
المكتبية التي تقدم في هذه المكتبة والتوسع والتطورات الحاصلة فيها خالل هذه 

واجه العاملين فيها وسبل تطوير أداء الفترة وتحدي الصعوبات والمشاكل التي ت
هذه المكتبة لتوفير خدمات أفضل باعتبار أن المكتبة منبع للعلم والمعرفة كما قدم 
البحث نماذج عن الجوامع والمدارس والشخصيات التي كان لها الدور البارز في 

  .وضع لبنات هذه المكتبة 
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هذا البحث عدم وجود إن الصعوبات التي واجهت إعداد :صعوبات البحث: رابعا
مصدر تناول الموضوع بشكل كافي فاعتمدت على العديد من المصادر المتاحة 

  . التي أتيحت لي في كتابة هذا الموضوع

وأخيراً فقد تناول البحث موضوع مكتبة األوقاف في :هيكلية البحث:خامساً
  . الموصل وفقاً لخطة البحث التالية 

  قفيةماهية المكتبة الو:الفصل األول-١

وقف الكتب ومكتبة األوقاف بالموصل (نظرة عامة في نشأة الوقف : الفصل الثاني-٢
  )أنموذجا

  خزانات الكتب في مكتبة األوقاف بالموصل: الفصل الثالث-٣

الفصل الرابع تحليل نتائج معلومات الجداول للخزانات في مكتبة األوقاف  -٤
  بالموصل

الباحث على المعاجم اللغوية العربية   اعتمد:بعض من أهم مصادر البحث        
إضافة إلى كتب تفسير القران الكريم وكتب الحديث النبوي الشريف و كتب الفقه 

أما عن .اإلسالمي للمذاهب األربعة إضافة إلى عدد من المصادر الفقهية الحديثة 
موضوع البحث لم تقدم أي دراسة أو بحث تناول مكتبة األوقاف في الموصل التي 

م بشكل مفصل ولكني اعتمدت على عدة مصادر تناولت ١٩٧٤سست عام تأ
كتاب الدكتور داؤد .الموضوع بشكل جزئي وغير مباشر ومن تلك المصادر

ألجلبي مخطوطات الموصل وبحث المرحوم سعيد الديوه جي بعنوان مدارس 
وكتاب .وكتاب جوامع الموصل للمؤرخ الديوه جي.الموصل في العهد العثماني

مخطوطات مكتبة األوقاف في الموصل للمرحوم سالم عبد الرزاق أمين فهرس 
و كتاب الموصل في العهد العثماني فترة الحكم المحلي . مكتبة األوقاف

وكذلك بحث مهم للدكتور .م لألستاذ الدكتور عماد عبد السالم رؤوف١٨٣٤\١٧٢٧
كتاب و.بعنوان المكتبات ١٣عماد منشور في موسوعة حضارة العراق الجزء 

وأطروحة دكتوراة غير منشورة لألستاذ .المكتبات الموصلية لألستاذ قصي آل فرج

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

الدكتور منهل العلي بك حول تاريخ الخدمات الوقفية في الموصل 
وبحثان مهمان للدكتور رائد أمير عبد اهللا ومصادر عديدة أخرى .م١٩١٨\١٩٣٤

  .إضافة إلى المعلومات التي قمت بجمعها بشكل ميداني

في الختام أتقدم بالشكر إلى الشيخ أياد حامد أمين مكتبة األوقاف في        
الموصل والى األخوة أألفاضل العاملين في مكتبة األوقاف في الموصل واألساتذة 

السيد ،األستاذ الدكتور ذنون الطائي، أألفاضل األستاذ الدكتور إبراهيم العالف
الدكتور منهل ، يد احمد ميسرالس،السيد نزار حسون المولى ، قصي آل فرج 

الدكتور خالد عبد الجبار شيت والدكتور ،المهندس نبيل جاسم شيت ، العلي بك
والذين أسدوا لي النصح و اإلرشاد أثناء كتابة هذا البحث  وكل . رائد أمير عبداهللا 

من ساعدني في إعداده أسأل اهللا تعالى أن يجعل عونهم لي في هذا العمل في 
  .هم وخدمة لإلسالم والمسلمين عامة ميزان حسنات

.واهللا تعالى من وراء القصد  
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  الفصل األول

  ماهية املكتبة الوقفية
يعد الوقف إحدى الصفحات الناصعة في سجل الحضارة العربيـة اإلسـالمية   
واحد أهداف شريعتنا الغراء توجه لخدمة اإلنسان فالوقف دعوة للتعاون والتناصح 

ن يساند الغني الفقير والقوي الضعيف حتى تنهض أمتنا بكل شـرائحها  والتكافل وا
متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضها ) (وتكون كما أرادها رسول هذه األمة

بعض،فكانت هذه المنظومة تعمل على أإليجاد والبناء في الحقول األساسـية التـي   
صحية والثقافية وهذا مـا  يحتاجها مجتمعنا وتوفير الدعم في المجاالت التعبدية وال

سوف أتناوله بأذن اهللا تعالى،أقوم في هذا الفصل بتعريف ماهيـة المكتبـة لغـة    
واصطالحا واعرض فكرة الوقف في اللغة واالصطالح الشرعي  هذا في المبحث 
األول أما في المبحث الثاني فأقدم آراء الفقهاء في فكرة الوقف إضافة إلى أظهـار  

  .  منها موقف مصادر التشريع 

  

  

  

  

  

  

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

  املبحث األول
  تعريف املكتبة الوقفية يف االصطالح اللغوي

  .سيتناول هذا المبحث تعريف المكتبة والوقف في االصطالح اللغوي  

  املطلب األول
  تعريف املكتبة يف االصطالح اللغوي

بل أن كلمة خزينة هـي  )١(بداية لم يعرف مصطلح المكتبة في اللغة العربية       
كانت مستعملة واستعملها العرب المسلمين للداللة على المكان الذي يحفظ فيه  التي

و المكتبة هي مؤسسة .وهي معاهد علمية أطلق عليها فيما بعد اسم مكتبة .)٢(الكتب
ثقافية اجتماعية تهدف إلى خدمة المجتمع عن طريق جمع المعلومات الثقافية التي 

ى زيادة ثقافته وترقية حصيلته الحضارية تساعد ذلك المجتمع أفرادا وجماعات عل
وتحقيق متعته وتسليم تلك المواد لألجيال القادمة سليمة متطورة وتنظيمها تنظيمـا  

  .)٣(حسن يمكن من االستفادة منها

                                                             

بأنه لم يجد المكتبات بمعنى الخـزائن أنمـا   )م١٨٤٦/١٩٤٧(ذكر األستاذ انستاس الكرملي )  ١(
المكتبات جمع مكتبة والمكتبة ما تكثر فيها الكتب وأكثر ما استعملت في معنى جمعها لبيعها ال 

  .٢٢٣م ص١٩٣٠بغداد ٨ص/٣األستاذ انساتاس كرملي مجلة لسان العرب ج. عنى الخزانةبم

على أنها موضع الكتب جمعها مكتبات ولـم  )المكتبة(و)كتب(كما ذكر محمد فريد وجدي في مادة 
 .وذكر البستاني أنها موضع الكتب جمعها مكاتب.خاصة لمحل بيع الكتب )مكتبة(يقل أن كلمة 

  .٨٨-٦١مص١٩٣٨القاهرة  ٨ائرة معارف القرن العشرين ممحمد فريد وجدي د

جمال الـدين   .)جوامع(أما جمال الدين ألقاسمي فقد ذكر أنها أدب إعارة الكتب وانتخابها للمطالعة 
  .٣٦ص ١٩٢١القاسمي جوامع اآلداب في أخالق اإلنجاب مصر 

القرن العشـرين لألسـتاذ   نقال عن كتاب المكتبات العامة الموصلية منذ القرن الثامن عشر وحتى 
 . ٤هجري ص١٤٢٥/م٢٠٠٤قصي حسين آل فرج مركز دراسات الموصل 

م أطروحـة  ١٨٣٤/١٩١٤منهل العلي بك  تاريخ الخدمات الوقفية في الموصل بين عـامي )  ٢(
 . ٣٠٢م وهي غير منشورة ص٢٠٠٦دكتوراة مقدمة لكلية التربية جامعة بغداد 

 .م المقدمة١٩٧٩ات والمعلومات الكويت احمد بدر مدخل إلى علم المكتب)  ٣(
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  املطلب الثاني
  تعريف الوقف يف االصطالح اللغوي

ه وكـان  يعد الوقف شكال من أشكال اإلنفاق التي حض التشريع اإلسالمي علي     
،وقبل الدخول إلى صـلب  )١(القيام به باب من أبواب التقرب إلى اهللا تبارك وتعالى

الموضوع البد من تعريف الوقف في اللغة، وردت عدة معاني للفظة الوقف مـن  
حبستها في :وقفت الدار وقفا:قال .يقال عن الشيء الذي حبس ) الحبس والمنع(بينها

وقوف وهو مصدر وقف ،سواء أكان حسيا أم  سبيل اهللا وغيرها من معاني وجمعه
معنويا فيقال في الحسيات وقفت دابة أي حبستها في مكانها ومنـه الموقـوف ،وال   

بعض معاجم اللغة ويقال وقف فـالن داره  )٢(تقول أوقفتها ألنها لغة رديئة أنكرتها
وهو مصدر تقول وقفت .)٣(على كذا حبسها الن الناس يوقفون أي يحسبون للحساب

ألرض وغيرها أي وقفها وهو يتعدى وال يتعدى ويجتمع الفعالن المتعدي وغيره ا
في قولك وقفت الحمار فوقف ثم اشتهر الوقف عن الموقوف ،فيقال هـذا الكتـاب   

  .)٤(وقف أي موقوف ويجتمع على أوقاف كوقف أوقاف

  

                                                             

عبد الحميد الكتاني ،نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب اإلدارية دار الكتـاب العربـي   )  ١(
 .٤٠١ص١بيروت د ت ج

برهان الدين إبراهيم بن موسى الحنفي الطرابلسي ،اإلسعاف في أحكام الوقف الطبعة الثانية )  ٢(
 ٣هجري ص١٣٢٠القاهرة 

،المصـباح  ) مـادة وقـف  (م ١٩٥٦هجري طبعة بيروت ٧١١لسان العرب  ابن منظور ت  )٣(
مـادة  (م ١٩٢٨هجري الطبعة السـابعة المطبعـة األميريـة القـاهرة     ٧٧٠المنير المقري ت

ـ  ٧٣٣م ص١٩٨٢ومختار الصحاح للرازي طبعة الكويت )وقف اد افـرام  ؤومنجد الطالب  لف
 .٩٣٥م ص١٩٥٦طبعة بيروت 

ن ابن منظور لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العـرب المؤسسـة   جمال الدي)  ٤(
 .٢٢٧ص١١م ج١٩٥٠العربية بيروت 
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  املبحث الثاني
  الوقف يف االصطالح الفقهي

ول يتناول الوقف فـي االصـطالح الفقهـي    قسم هذا المبحث إلى مطلبين األ    
  .   والمطلب الثاني يعرض لموقف مصادر التشريع اإلسالمي منه

  املطلب األول
  تعريف الوقف يف االصطالح الفقهي

عرفه الفقهاء بالعديد من التعارف فعرفه الحنفية بأنه حبس العين على حكـم       
عند الصحابيين محمـد وأبـو   ملك اهللا تعالى وصرف منفعتها على من أحب وهذا 

يوسف وعند أبي حنيفة هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعـة  
إعطاء منفعة شيء ) مصدرا( وعرفه ابن عرفة من المالكية الوقف.ولو في الجملة

مـا أعطيـت   ) اسـما ( مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا والوقف
فه الشافعية بأنه حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه وعر.)١(منفعته مدة وجوده

وعرفه الحنابلة بأنه تحبيس .)٢(بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود
مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته 

الكتب لوجه اهللا وبذلك يدخل وقف )٣(يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى اهللا تعالى
و قالوا الوقف .تعالى ضمن مفهوم الوقف باعتباره من أعمال الخير البر والصالح

                                                             

فقـه  (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير اإلبصار وهو المعروف بحاشية ابن عابدين)  ١(
والهداية، شرح بداية المبتدى كالهمـا تـأليف شـيخ اإلسـالم     .   ٣٥٨-٣٥٧ص/٣ج) حنفي

جـواهر  ) فقه مـالكي  (منح الجليل  .١٤-١٣ص/٣ج ) فقه حنفي(هجري٥٩٣يرغياني  تالم
 ينظـر . ٢٠٥ص/٢ج)فقـه مـالكي  (اإلكليل مختصر الخليل طبعة مصطفى ألبـابي الحلبـي  

 .مادة وقف٤٤الجزء ٢٠٠٦الموسوعة الفقهية  وزارة األوقاف الكويتية الطبعة األولى 
هجري على متن المنهـاج  ٩٧٧اج للشيخ الشيربيني ت مغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنه)  ٢(

ج ) فقـه شـافعي  (هجـري ١٣٧٧هجري مطبعة مصـطفى ألبـابي الحلبـي    ٦٧٦للنووي ت
 .٣٧٦ص/٢

 ٤٨٩ص/٢ج) فقـه حنبلـي  (شرح منتهى اإلرادات لألمام تقي الـدين ألفتـوحي الحنبلـي    )  ٣(
ب الوقف وأثرة في ينظر كتا. ٧ص/٣ج) فقه حنبلي(واإلنصاف للمرداوي طبعة أنصار السنة 

أعداد األستاذ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي ،الصادر عن هيئـة األوقـاف،   .تنمية 
 .٢٣بغداد، ص
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اصطالحا فهو حبس العين عن تمليكها ألحد من الناس والتصدق بمنفعتهـا علـى   
وقد استخدم اغلب العلماء المسـلمين مصـطلح الوقـف فـي تبويـب      .)١(الفقراء

،واستخدم قسـم ثالـث   )٣(صطلح االحباسفي حين استخدم قسم أخر م.)٢(للموضوع
  )٤( .مصطلح الصدقة وهو األقل

                                                             

 .١١٠ص١م ،ج١٩٥٣عبد الرزاق الهاللي ، معجم العراق ،بغداد، )  ١(

 . ٤٤ص٢اإلمام البخاري وصحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي ، د ت ،ج)  ٢(

 .٥١ص٤ج١٩٦١م الشافعي األم  مكتبة الكليات األزهرية القاهرة األما)  ٣(

 . ٣١٠ص ١٠الخطيب البغدادي تاريخ بغداد بيروت دار الكتاب العربي ج)  ٤(
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  املطلب الثاني
  موقف مصادر التشريع اإلسالمي من الوقف

  
  .القران الكريم من الوقف موقف: الفرع األول

لم ترد كلمة الوقف في القران الكريم بل كانت وجه من أوجه الخير التي أمـر      
واتبعه أصحابه فأوقف ومن اآليات الكريمة التـي   عليها الرسول الكريم محمد 

  .   يمكن االستدالل  منها على الحض على فعل الخير

ــاىل   ــال تع ــرحيم  :ق ــرمحن ال ــم ا ال ــى   {بس ــى واتَّقَ ــن أَعطَ ــا م ى  } ٥{فَأَمــن سقَ بِالْحــد ص٦{و {
الَّــذي يـؤتي مالَـه يتَزكَّــى   } ١٧{الْـأَتْقَى   وسـيجنبها  {قـال تعــاىل  .ســورة الليـل }فَسنيسـره للْيسـرى  

    ولَسـوف يرضَـى   } ٢٠{إِلَّا ابتغَـاء وجـه ربـه الْـأَعلَى     } ١٩{نِّعمة تُجزى  وما لأَحد عنده من} ١٨{
  .سورة الليل }}

عنكُم  فَهو خير لُّكُم ويكَفِّر خْفُوها وتُؤتُوها الْفُقَراءالصدقَات فَنعما هي وإِن تُ إِن تُبدواْ{:قال تعاىل 

كُمَئاتين سم  بِريخ لُونما تَعبِم اللّهـا     {:قال تعاىل . سورة البقرة}٢٧١{ومقُـواْ متَّـى تُنفح الُواْ الْبِـرلَن تَن
ءين شقُواْ ما تُنفمو ونبتُح  فَإِن   ـيملع بِـه جاء في تفسير اآليـة  . سـورة آل عمـران  }} ٩٢{اللّه

لما نزلت هذه اآلية لن تنـالوا  :الكريمة رأيان األول واللفظ للنسائي عن انس قال 
أن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول اهللا أني جعلت :قال أبو طلحة ....البر 

ك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب اجعلها في قرابت)(ارض هللا فقال رسول اهللا 
مال وموضع كـان ألبـي طلحـة    (وفي الموطاء وكانت أحب أمواله إليه بئرها 
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يدخله ويشرب من ماء فيها ) (بالمدينة  وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول اهللا 
  .)١( )طيب

  .موقف السنة النبوية الشريفة من الوقف: الفرع الثاني

قف أصحابه المساجد واألرض واآلبار والحدائق وأو) (لقد أوقف رسول اهللا 
  .والخيل وال يزال الناس يوقفون أموالهم إلى يومنا هذا 

أذا مات اإلنسان انقطع عملـه  (قال ) (أن رسول اهللا ) (عن أبي هريرة 
  .)٢(رواه مسلم) األمن ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

ألحسد أال فـي اثنـين   ) ((قال رسول اهللا :قال) (عن عبد اهللا بن مسعود 
رجل أتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه اهللا حكمة فهو يقضي بها 

                                                             

دار  ١٣٢ص ٣/٤جامع ألحكام القران ألبي عبد اهللا محمد بن احمد األنصاري القرطبـي ج )  ١(
الرأي الثاني  ينظر، ١٣٢ص/٤-٣م ج ١٩٦٧هجري  ١٣٨٧الكاتب العربي للطباعة والنشر 

في  تفسير اآلية الكريمة تفسير القران العظيم لإلمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيـر  
وتفسـير  .١/٣٨١هجري  ج١٣٨٨هجري دار أحياء التراث العربي ٧٧٤القرشي الدمشقي ت

بن احمـد المحلـي   الجاللين وبذيله أسباب النزول للسيوطي لإلمامين الشيخ جالل الدين محمد 
من سور ة  ٩٢والشيخ  جالل الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي مكتبة المالح  تفسير اآلية 

 . آل عمران

دار أحيـاء  )هجـري ٢٦١صحيح مسلم لإلمـام بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري ت     )  ٢(
مســند اإلمــام احمــد بــن حنبــل  – ١٤أخرجــه مســلم فــي الوصــية ،١٩٥٤التــراث

 ٣٧٢ص/٢،أخرجه اإلمام احمد في مسـندة ج م١٩٨٣المكتب اإلسالمي طبعة )هجري٢٤١ت(
طبعة دار الكتب العلميـة  )هجري٢٧٥ت(سنن آبي داؤد لألمام سليمان االشعث السجستاني  و

الجامع الصحيح لإلمام أبي عيسى  ، و٢٨٨٠أخرجه أبو داؤد في الوصية بيروت بدون تاريخ 
حياء التراث العربي بيروت بدون تـاريخ  هجري طبعة دار أ٢٧٩محمد بن سورة الترمذي ت
 ١٣٧٦أخرجه الترمذي في األحكام 
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ال حسد أال في اثنين رجـل  (قال ) (عن النبي ) (وعن ابن عمر .)١( )ويعلمها
هللا ماال فهـو ينفقـه   أتاه اهللا القران فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ورجل أتاه ا

كـل  ) ((قال رسـول اهللا  ) (،عن جابر )٢(متفق عليه)أناء الليل وأناء النهار 
  .)٣( )معروف صدقة 

  .لفرع الثالث موقف الفقهاء املسلمني من الوقفا

ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقف ولزومه واعتباره مـن القـرب         
أصاب عمر أرضـا بخيبـر   (قال ) (مر وذلك لما روى ابن ع.)٤(المندوب أليها

يا رسول اهللا إني أصبت أرضا بخيبر لم اصب :يستأمره فيها فقال ) (فأتى النبي
أن شئت حبست أصلها وتصدقت بهـا  :ماال قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟قال 

فتصدق بها عمر انه ال يباع وال يوهب وال يورث وتصدق بها في الفقـراء  :قال .
وفي الرقاب وفي سبيل اهللا وابن السبيل والضيف وال جناح على مـن  وفي القربى 

                                                             

م ١٩٩٤طبعة دار الفكـر  ) هجري٢٥٦ت(الجامع الصحيح لإلمام محمد إسماعيل البخاري )  ١(
. ت. دار ِإشـبيليا، مركـز الدراسـات واإلعـالم، د    : صـورته ونشـرته الريـاض    وطبعة

،وابـن ماجـة فـي    ٢٦٨في صالة المسافرين ،ومسلم  ٧٣أخرجه البخاري في العلم .١/١١٦
 .٤٢٠٨الزهد 

،والترمذي فـي  ٢٦٦،ومسلم في صالة المسافرين ٥٠٢٥أخرجه البخاري في فضائل القران )  ٢(
 .٤٢٠٩، أخرجه ابن ماجة في الزهد ١٩٣٦البر والصلة 

  .٥٢وأخرجه مسلم من رواية حذيفة مرفوعا في الزكاة  ٦٠٢١أخرجه البخاري في اآلداب )  ٣(
 

ج ) فقه حنبلـي (هجري١٣٤٧هجري مطبعة المنار  ٦٢٠المغني لإلمام بن قدامه المقدسي ت)  ٤(
، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر   ٤٨٩ص/٢،شرح منتهى اإلرادات ج٥٩٧،٥٩٨ص/٥

هجري وطبعة دار الفكر العربـي  لشـمس الـدين    ١٣٤٥المطبعة األزهرية بمصر يللدردير
،والحطـاب  ٣٤،٣٥ص/٤،مـنح الجليـل ج  ٧٥ص/٤ج)فقه مالكي(هجري ١٢٣٠الدسوقي ت 

هجـري طبعـة عيسـى    ٤٧٦، والمهذب الفيروزبادي الشـيرازي ت ١٨ص/٦طبعة ليبيا ج 
 .٣٧٦ص/٢،ومغني المحتاج ج٤٧٧ص/١ج) فقه شافعي(هجري ١٣٧٩الحلبي

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غيـر متمـول وفـي لفـظ غيـر متائـل       
أال من صدقة :أذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله أال ثالثة ) (ولقول النبي .)١(ماال

  .)٢( )جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 

ما اعلم أحدا كان له مال من المهاجرين واألنصار أال وحبس ) (ال جابروق     
وهذا :، وقال ابن قدامه )٣(أال من صدقة مؤبدة ال تشترى أبدا وال توهب وال تورث

أجماع من الصحابة رضوان اهللا عليهم فان الذي قدر منهم علـى الوقـف اوقـف    
أال حباس سـنة قائمـة   :رشد  ،وقال ابن)٤(واشتهر ذلك فلم ينكره احد فكان إجماعا

،ونقل ابن عابدين  جواز الوقف عند )٥(والمسلمون من بعد)( عمل بها رسول اهللا
ومن كل ما تقدم نفهم بان الوقف عمل من أعمـال البـر   . )٦(أبي حنيفة والصحابة

والخير يؤجر صاحبها ووقف الكتب جزء من ذلك وان الوقف يعد من المستحسـن  
عليها بعض الناس تقربا إلى اهللا تعالى واكتسابا للسمعة الطيبة  من األفعال التي يقدم

والذكر الحسن ومحافظة على كتبهم من أن تتبدد وتتبعثر وتقع في أيدي الجهالة بعد 
عديدة، منهـا   صعوبات الحاضر يواجه وقف الكتب والمكتبات في الوقت.وفاتهم 

ف، مـن حيـث فهرسـته    الفنية التي تتعلق بالتعامل مع الكتاب الموقـو  صعوبات
اإلدارية التي تتعلـق بإدخـال هـذه الكتـب     الصعوبات وتصنيفه وترفيفه، ومنها 

                                                             

واللفظ ١٢٥٥ص/٣ومسلم ج٣٥٤،٣٥٥ص/٥حديث ابن عمر أخرجه البخاري فتح الباري ج ) ١(
 .للبخاري 

 .من حديث أبي هريرة١٢٥٥ص/٣أخرجه مسلم ج ....)أذا مات اإلنسان حديث) ٢(

 .٦الخصاف في أحكام األوقاف ص ) ٣(

 .٥٩٩ص/٥المغني ج ) ٤(

 .٣٤ص/٤منح الجليل ج) ٥(

 .٢١٨،٢١٩ص/٦والبدائع ج٣٥٨ص/٣الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج) ٦(
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الموقوفة إلى المكتبة واإلنفاق عليها في صيانتها وترميمها وتجليدها إن لـم تكـن   
  . مجلدة، ووضعها في المكتبة، وإتاحتها لإلفادة بالقراءة والبحث
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  املبحث الثالث
  الوقف وشروطه وما جيوز الوقف به وعلى من جيوز الوقف أنواع

سوف أقوم بتقديم شرح ألنواع الوقف وشروطه وهذا في المطلب األول أما فـي  
  . المطلب الثاني سأتناول ما يجوز الوقف به وعلى من يجوز 

  املطلب األول
  شروط الوقف أنواع الوقف  

  أنواع الوقف:  الفرع األول

ى الوقف وندب إليه وجعله قربى وإن فيها ثواب وهي من لقد شّرع اهللا تعال
القرب التي يتقرب بها إليه ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف و أنما اسـتنبطه  

وأنـواع  .ودعا إليه وحبب فيه برا بالفقراء وعطفا على المحتـاجين )(الرسول 
حيانـا يكـون   الوقف أحيانا الوقف على األقارب واألحفاد ومن بعدهم  للفقراء،وأ

ينقسم الوقف بحسب الجهـة   .)١(الوقف على أبواب الخير ويسمى بالوقف الخيري
 :أقسام  األولى التي وقف عليها في االبتداء إلى ثالثة

فهو ال يباع  وهو أن يجعل الواقف الوقف في ذريته و أقاربه :الوقف الذري-أوال
فان والزبير بـن العـوام   وال يورث وال يرهن ومنها ما أوقفه الخليفة عثمان بن ع

 .على ذريتهم

وهو ما يصرف ريعه على جهة خيرية كالفقراء و   :الوقف الخيري - ثانيا  
 .المساكين و بناء المساجد والمستشفيات و دور األيتام وغيره

وهو الذي يوقف في أول األمر على جهة خيرية ولو   : الوقف المشترك - ثالثا
رية و األقارب ، كأن يقول الواقف أوقفت هذه لمدة معينة ثم من بعدها إلى الذ

                                                             

 ، ١٧منهل العلي بك  مصدر سابق ص)  ١(
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أو العكس كأن . الدار على الفقراء والمساكين مدة سنة ثم على نفسي وأوالدي
  )١( .يوقف على الذرية و األقارب مدة معينة ثم بعدهم على جهة خيرية

الوقف عقد الزم بمجرد ثبوته بأي قـول أو  :نوع عقد الوقف و حكم التصرف فيه
إذا ثبت هذا فإنه ال يجوز التصرف فـي  .ه سواء حكم به قاض أم الفعل دال علي
  .)٢(أو هبة أو نحوهما ، كما أنه ال يجوز الرجوع فيه  الوقف ببيع

  شروط الوقف: الفرع الثاني

قف مسلماً حراً عاقالً بالغاً مالكاً رشيداً فال يصح من العبد ألنه اأن يكون الو-أوال  
ومختل العقل بسبب مرض أو كبر ، وال يصح الوقف ال ملك له، وال من المجنون 

ال  إذاوال يصح الوقف من غير المالك . من الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز
و كذلك اشترطوا في . بد للواقف أن يكون مالكاً الموقوف وقت الوقف ملكاً كامالً

 .الواقف أن يكون رشيداً غير محجور عليه بسفه أو فلس أو غفلة

 .أن يكون الوقف مؤبداً غير مقيد بمدة -ثانيا

أن يكون ماالً متقوماً من عقار أو غير عقار مثل الحيـوان و السـالح و     -ثالثا
الكتب و المصاحف و غيرها من المنقوالت، ويصح كذلك وقف الحلي للـبس أو  

 .اإلعارة ألنها عين يمكن االنتفاع بها دائماً فصح وقفها كالعقار

ن فيما أصله يدوم االنتفاع به فال يصح وقف الطعام و الريـاحين  أن يكو  -رابعا
 .لسرعة فسادها

 أن يكون الموقف معلوماً محدداً -خامسا
                                                             

تحقيق .ابن حزم ،المحلى .٥/٥٩٩المغني ج. ٣٦٣ص/٤حاشية ابن عابدين جالدر المختار و)  ١(
فقه السنة طبعة دار البيان الكويت . ٩/١٨٠ج.دار االفاق الجديدة بيروت.لجنة التراث العربي 

ام     .٢٥/٢٦ينظر الوقف وأثره في التنمية ص . ٣٧٨ص/١جم ١٩٧١ اني أحك د شفیق الع محم
 ١٢٥م ص١٩٦٠الوقف طبعة الثانیة بغداد 

 . ١٢٥العاني مصدر سابق ص)  ٢(
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وينعقد الوقف بواسطة الفعل كبناء جامع والمنادى للصالة به ،أو بـالقول  - سادسا
بصيغتين صريح أو كناية الصريح مثل وقفت وحبست لوجه اهللا تعالى أو كنايـة  

ول تصدقت ناويا الوقف ، وال يحتاج في انعقاده موافقة الموقف عليه وإذا الزم بقب
الوقف فأنه ال يجوز  بيعه وال هبته وال التصرف فيه بأي شكل كـان وإذا مـات   

  .)١(الواقف ال يورث عنه الن هذا مقتضى الوقف

                                                             

بـدائع  .٢٦٩ص/٤كشـاف القنـاع ج  . ٣٨٣ص/ ٣مغني المحتاج ج. ٨٨ص/٧الخرشي ج)  ١(
ــنائع ج ــي ج.٢١٩ص/٦الص ــار ج.٣٧٧ص/٢المغن ــدر المخت ــى .٣٤٨ص / ٤ال المحل

محمد شـفيق   .٣٢/٣٤ينظر الوقف وأثره في التنمية ص .٣٨١ص/١فقه السنةج.١٨٢ص/٩ج
 .١٢٥م ص١٩٦٠ة الثانية بغداد العاني أحكام الوقف طبع
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  املطلب الثاني
  وعلى من جيوز الوقف ما جيوز الوقف به 

  

يصح الوقف بالعقار والمنقول من مصاحف وكتب وأثـاث  :بهما يصح الوقف     
وسالح وحيوان وكل ما يجوز بيعه واالنتفاع به مع بقاء عينه وال يصح وقف مـا  
يتلف االنتفاع به مثل النقود والشمع والمأكل والمشرب وما يسرع تلفه وكـذلك ال  

معينـة  يجوز وقف المحرمات كالخنزير وغيرها ،وال يصح الوقف أال على جهة 
  .)١(كالولد واألقارب أو جهة بر وخير

                                                             

 .٣٥ينظر الوقف وأثره في التنمية ص .٣٨٢ص/٣ ج فقه السنة)  ١(
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  املطلب الثالث
  شـرط الـواقـف

) وبصورة خاصة المتعلق بوقف خزانات الكتـب (في اإلسالم  وشرط الواقف    
اإلفـادة من فيحق للواقف أن يحدد الفئات أو الجهة التي يريد لها هو معتبر شرعاً 

الشرط عقبة في مواجهة أن يسـتفاد  ولكن قد يكون هذا الكتب الموقوفة، الكتاب أو
وال سيما إذا كان الشرط يتعارض مع النظرة الفنية لتنظيم  منها العامة في المجتمع

 وانالمجموعات، إذ قد يشترط الواقف عزل الكتب عن بقية المجموعات األخرى، 
وهذا هو مـراد  . وقف الكتب يمكن أن ينظر إليه على أنه من العلم الذي ينتفع به

ف منه، إذ إنه يبحث عمن يستفيد من هذه الكتب التي أفاد منها هو في حياته، الواق
المكتبات التي تستقبل الكتب ،كذلك فان )١(أو في فترة من فترات إقباله على القراءة

إصدار قواعد وتنظيمات خاصة بهذه الكتب الموقوفة، بحسب مـا  عليها الموقوفة 
منع إعارة هذه الكتب خارج المكتبة ، أو يأتيها من شروط الواقف التي قد تتضمن 

أن يكون االطالع عليها مقصوراً على فئة معينـة مـن المسـتفيدين، كالبـاحثين     
وقد .والدارسين، وأال تكون هذه الكتب الموقوفة قابلة للتداول بين عامة المستفيدين

، يمنع الواقف إعارتها كلها خارج المكتبة، واكتفى باإلطالع عليهـا فـي المكتبـة   
كما فعل ابن خلدون عندما وقف  ،)٢(وربما سمح بإعارة بعضها دون اآلخر، وهكذا

كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر، فنص في وثيقة الوقف على عدم جواز إعارته 
أن وشـريطة  إال إذا كان المستعير شخصاً ذا سمعة جيدة وأمينـاً،  "خارج المكتبة 

  .)٣(في مدة أقصاها شهرانيدفع رهناً مناسباً، وأن يرد الكتاب 
                                                             

المجلـس   ،الكويـت  ،.األرناؤوط. ترجمة محمد م ،مج٢. تاريخ الكتاب. ألكسندر ستيبتفيتش)  ١(
سلسلة عالم المعرفة؛ . (٢٣٩ص: ١ ص.م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

 .)١٧٠و ١٦٩

دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العـراق والشـام فـي العصـر     . يوسف العش)  ٢(
دار الفكـر المعاصـر،   : بيـروت  ،. ترجمة عن الفرنسية نزار أباظة ومحمد صباغ،.الوسيط
 .٣٣٦– ٣٢٤ص٣٣٦- ٣٢٩ص. م١٩٩١ /هـجري ١٤١١

سسـة  ؤ،بيروت م٥رها ومصائرها ط وتطو نشأتها. المكتبات في اإلسالم. محمد ماهر حمادة)  ٣(
 .١٦١ص. هجري ١٤٠٧الرسالة 
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  الفصل الثاني
  نظرة عامة يف نشأة الوقف

  )وقف الكتب ومكتبة األوقاف باملوصل أمنوذجا(
  

لقد بينت في الفصل السابق مفهوم الوقف في شريعتنا الغراء بكونه نوع من        
أعمال الخير التي حظ اإلسالم عليها ومنذ عهد الرسول الكريم اخـذ المسـلمون   

ابق على فعل الخير واستمر في العهود التالية وتوسع هذا النظام ولـم يعـد   بالتس
مقتصرا على مساعدة أبناءهم بترك تلك األموال وقفا لهم بل اتجه المسلمون إلـى  
بناء األربطة والمستشفيات ودور العلم وتوفير أموال طائلـة لخدمـة المسـلمين    

  . فصلوبلدانهم كما أنشأوا المكتبات وهي موضوع هذا ال
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  املبحث األول

  نظرة عامة لنشأة املكتبات الوقفية أهدافها و تنميتها

تميز اإلسالم عن غيره من الشرائع بحضه المؤمنين به على طلب العلوم         
الشرعية والدنيوية واعتبره جزء من اإليمان به واعتمادا على هذا األساس كـان  

ات فهي الحاضن الطبيعي لعصارة أفكار علماء المسلمون مبادرين إلى أنشاء المكتب
األمة ومفكريها واحتضنت المكتبات الوقفية حالها حال بقية المكتبات على مؤلفات 
في جميع العلوم ابتداء من العلوم الشرعية من علوم القران والحديث والقـراءات  

  .وصوال إلى الرياضيات والفلسفة واألدب ومن هنا ننطلق للتعريف بها 
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  طلب األولامل
  .نشأة املكتبات الوقفية يف اإلسالم

من المكتبات التي عند قراءة كتب التاريخ العربي اإلسالمي نجد ذكر العديد        
أوقفها  العلماء والحكام المسلمين لوجه اهللا تعالى لينتفع بها الناس ومـن ذلـك أن   

ية كان يتردد إلـى  الطبيب أبا المجد بن أبي الحكم المتوفى بعد سنة خمسمائة هجر
البيمارستان الكبير الذي أنشاه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكـي بدمشـق   
فيأتي ويجلس في اإليوان الكبير الذي للبيمارستان وجميعه مفروش ويحضر كتـب  
االشتغال وكان نور الدين محمود رحمه اهللا قد وقف على هذا البيمارستان جملـة  

التي في صدر اإليـوان  )خزانة الكتب(نت في الخرستان كبيرة من الكتب الطبية كا
فكان جماعة من األطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ثم تجرى مباحث 
طبية ويقرئ التالميذ وال يزال معهم في االشتغال ومباحثه ونظر في الكتب مقدار 

ب المتوفى سـنة  ومثال ذلك ما ذكر عن المهذب بن الداخوار الطبي،)١(ثالثة ساعات
وكان محمد بن أبي نصر ألحميدي )٢(هجري فقد وقف داره وكتبه على األطباء٦٢٨

ومثله الحسن بن إبـراهيم  )٣(هجري قد وقف كتبه فانتفع بها الناس٤٨٨األندلسي ت
وذكر ،)٤(المالقي النحوي المتوفى نيف وعشرين وخمسمائة فقد أوقف كتبه بنيسابور

حسن منتخب بن عبد اهللا الدوامي المستظهري توفي ابن الجوزي في ترجمة أبي ال
هجري أنه أوقف كتبا على أصحاب الحديث منها مسند اإلمام احمد بـن  ٥٠٩سنة 

                                                             

 ١٥٥ص\٢هجري ج ٦٦٨عيون األنباء في طبقات األطباء  األطباء لالبن أبي أصيبعه ت)١(

هجري طبعـة دار الكتـب   ٨٧٤النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي ت)٢(
 ٢٧٧ص\٦المصرية  ج

هجـري   ١٢٩٠هجري طبعة مصر ٦٣٠المعروف بابن األثير تالكامل في التاريخ عز الدين )٣(
 ١٢٣ص\١٠ج

 .١٥ص٢م ج١٩٦٤بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  للسيوطي طبعة مصر )٤(
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هجـري قـد   ٥٧٢وكذلك علي بن عساكر البطائحي المقرئ المتوفى سنة )١(حنبل
وبقي العلماء واألدباء ورجاالت األمة مستمرين في هذا الفعل الحسن ،)٢(أوقف كتبه

م فقد أوقف مكتبته على المدرسة ١٨٩٩نها مكتبة العالمة نعمان االلوسي توفي وم
  . )٣(المرجانية ببغداد ثم نقلت بعدئذ إلى مكتبة األوقاف العامة بغداد

  

                                                             

 .١٨٣ص\٩هجري ج١٣٥٧المنتظم في تاريخ الملوك واألمم  لالبن الجوزي الهند )١(

 .٢٦٧ص\١ج،المنتظم مصدر السابق )٢(

 . ٢٧م ص١٩٨٦ ٢كيس عواد بيروت طرفي العراق كو خزائن الكتب القديمة)٣(
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  املطلب الثاني
  .األهداف العامة وتنمية املكتبات الوقفية

الحضاري   المكتبة الوقفية تهدف إلى تحقيق عدد من األهداف فهي مصدر لإلشعاع
في كل المجتمعات اإلنسانية و مكان لحفظ تراث الفكر العربي اإلسالمي ومن كل 
ذلك فهي تتميز عن غيرها من المؤسسات الثقافية والعلمية وهذا ما سوف أتناولـه  

  .  في هذا المطلب

  .األهداف العامة للمكتبة الوقفية: الفرع األول

هداف تعليمية تربوية وأهداف ثقافية من من األهداف وهي أإن للمكتبة الوقفية عدد 
خالل أنشطتها التي تعمل على مد جسور التواصل ونشر الوعي الثقافي بين فئات 
المستفيدين أو من خالل برامج تدريبية لتطوير العاملين فيها واالرتقـاء بخـدماتها   
 إضافة إلى  أهداف اجتماعية غالبا ما تعمل المكتبات العامة بالتوجـه إلـى فئـات   
المجتمع عامة من خالل توفير خدمات ال تتوفر في غيرها من المؤسسات  بواسطة 
توفير المجموعات المكتبية وتوفير الدوريات ومواد سـمعية وبصـرية والوثـائق     

  .والمصادر الحديثة وتنمية وعي المجتمع بأهمية القراءة والحث على البحث 

أهميتها في مجتمعنا  قف الكتبوأن ل: أهمية وقف الكتب و تنمية وعي المجتمع به
في حياة األمة ونهضتها الوعي بأهمية الكتاب العربي اإلسالمي والعمل على زيادة 

يستطيعون أن والوقف عليه، إذ إن الذين يرغبون في الوقف الكتاب وأهمية وقف 
صدقة جارية أو علم ينتفع بـه، بقـدر مـا     اخدمة الكتاب على أنهيوقفوا أوقاف ل
عمارة المساجد، مثالً، التي وردت لها آثار صـريحة فـي أهميـة     يتوجهون إلى

بنائها، وعظَّم الجزاء الذي يلقاه من يقوم على بنائها في الدنيا واآلخرة، ومنها قول 
حسبت أنه قال يبتغي به وجـه اهللا  : قال بكير -مسجداً  بنامن ) (الرسول محمد 
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وينظر إلى الكتاب، حين التفكير في .)١(رواه البخاري". اهللا له مثله في الجنة بنا -
األوقاف المنقولة التي قد تتعـرض لتقلبـات   بان الكتاب من  وقفه أو الوقف عليه

الزمان، أكثر مما تتعرض له األوقاف الثابتة، وربما تعرضت للبيع، أو ما نسـميه  
ن ومع أ. عموماً في التخصص باالستبعاد من المكتبة إذا ما ثبت عدم اإلقبال عليه

  .والغالب بقاء الكتب الموقفة في المكتبات الوقفية، )٢(بيع الموقوف غير وارد

  تنمية املكتبات الوقفية: لثانيالفرع ا

الكتـب فـي    فيما يتعلق بوقف.العمل على دعوة نخب المجتمع لوقف الكتب :أوال
وقـف  المكتبات العامة والوقفية و استمرار العمل ومواصلة الدعوات المخلصـة ل 

وقد يتم وقـف الكتـب   ،للمجتمع  الوقفية بهدف تقديم خدمتها المكتباتبناء و الكتب
 عن طريق إلحاقها بمكتبات حكومية أو أهلية قائمة بحيث تكون متاحة للمستفيدين،

إن بعض العلماء والمثقفين الذين يكونـون مكتبـات   وهنا نقف أمام صعوبة وهي 
ها بالكراتين أو أكيـاس الخـيش،   جيدة في منازلهم يتركونها للورثة الذين يضعون

فتطول بها المدة، وربما تعرضت للرطوبة والحرارة واَألرضة التي تنخر فيهـا،  
كل هذا بسبب إغفال صـاحبها مـن أن   . وتنتهي الفائدة منها فَتُرمى مأسوفاً عليها

                                                             

حدثني ابن وهب أخبرني عمـرو أن  :حدثنا يحيى بن سليمان قال: "١١٦ص ١في البخاري ج)١(
بكيراً حدثه أن عاصم بن عمر بن  قتادة حدثه أنه سمع عبيد اهللا الخوالني أنه سمع عثمان بن 

-صلى اهللا عليه وسلم  –بني الرسول يقول عند قول الناس فيه حين  –رضي اهللا عنه –عفان 
انظـر الصـحيح   . وذكر الحديث: يقول –صلى اهللا عليه  –إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي : 

ـ ٢٥٦ -١٩٤البخاري ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخـاري    –. مـج  ٣ج فـي  ٦. هـ
 .١/١١٦. ت. دار أشبيليا، مركز الدراسات واإلعالم، د: صورته ونشرته الرياض

. دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام في العصر الوسيط. يوسف العش)٢(
 ،دار الفكـر المعاصـر   ،بيـروت . ترجمة عن الفرنسية نـزار أباظـة ومحمـد صـباغ     –

أوقـاف  ،علي إبراهيم النملـة  .د.ينظر بحث ا.٣٣٦ ص ٣٢٩ص. م١٩٩١\هـجري ١٤١١
 ومعوقات دوام اإلفادة منها  الكتب والمكتبات مدى استمرارها
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ونعلم عن عدد من المكتبات القيمة التي تعرضت لهذا المصير .يدرجها في وصيته
سبب الذي يدخل فيه شعور بعض الورثة أنها من التركة التي تخضع لحكم لهذا ال

وكان من الممكن أن تـدخل فـي   . توزيع اإلرث، وهي كذلك قبل الوصية بوقفها
حساب الثلث الذي يوصي بها صاحبها قبل وفاته، أو يتفق الورثة على حسابها من 

نها أعلى بكثير مـن تثمينهـا   الثلث بتثمينها مادياً، مع أن قيمتها العلمية لمن يدركو
وكم من مكتبات العلماء والمؤلفين والمثقفين المواصلة انتهى حالها لمثل هذا .مادياً
  .الحال

تعد قضية أعداد دراسات علمية عـن  : العلمية تالحث على إعداد الدارسا: ثانيا
ـ اإلسالمي وقف الكتاب في المجتمع العربي  المكتبة ومفهوم فـي بنـاء    اوأهميته

طرق التعامل مع الكتب والمكتبات التي ترد موقوفة إلى كبيرة و ةيوعات مكتبمجم
فال تكاد تجد لهـذا أثـراً فـي المنـاهج      ولألسف.مكتبات عامة أو جامعية بعينها

وباستعراض سريع للخطط ال يكاد . والخطط التي يدرس بها طلبة أقسام المكتبات
كتب والمكتبات أو الوقف عليهـا،  المرء يعثر على إشارة إلى أي معالجة لوقف ال

إال ما يتعرض له من يدرس تاريخ الكتب والمكتبات، ولعل السبب في ذلك يعود، 
مما يعود إليه، إلى أن هذه الخطط الدراسية مستقاة من نظرة غير مؤصلة إلى هذه 
الظاهرة الحضارية في التاريخ العلمي اإلسالمي، وأثرها فـي بنـاء مجموعـات    

لذلك فإن المناهج والخطط الدراسية المجلوبة من ثقافـات أخـرى ال   المكتبات، و
تعطي الوقف اهتماماً، كما يوليه اإلسالم إياه، وإن لم تخل الثقافات األخرى مـن  

منها علـم المكتبـات والمعلومـات     يستقيكالثقافة الغربية التي .)١(مفهوم الوقف،
   .الحديث

                                                             

بحث مقدم لندوة الوقف اإلسالمي التي  نظمتها  ،الوقف وأثره في التنمية. "محمد رأفت عثمان)١(
ديسـمبر   ٧ -٦كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفتـرة مـن   

 .٤٩ص: ١ص. م١٩٩٧الجامعة، : العين ,مج ٣ >م١٩٩٧
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قـد تكـون ضـمن     ) :طوطـات المخ(ضرورة عزل بعض الكتب الموقوفة:ثالثا
مجموعات المكتبة الموقوفة بعض المواد التي ال تحتمل التـداول العـام، وربمـا    
صنفت ضمن الكتب محدودة االطالع، إال أن الواقف ال يرغب في عزل أي مـن  

ضوابط التـي تحكـم مثـل هـذه     فيجب وجود أنظمة و. هذه الكتب عن بعضها
عات المكتبـة الموقوفـة عـدد مـن     ويدخل في هذا أن تكون بين مجمو.المواقف

المخطوطات، التي تخضع إلجراءات خاصة في التعامل معها من حيث تخزينهـا  
وتهويتها وإنارتها وصيانتها وترميمها، فيحتاج هذا العدد من المخطوطات إلـى أن  

هذا إن كانـت المكتبـة تحـوي قسـماً     . يضم إلى قسم المخطوطات في المكتبة
يضاً على مجموعات الدوريات التي تحويهـا المكتبـة   ويصدق هذا أ.للمخطوطات

  .الموقوفة، ويحتاج األمر إلى أن تضم إلى قسم الدوريات بالمكتبة

تتـوفر ألقـدرة لـدى    :حفظ كتب المكتبات العامة من السرقة والكـوارث :رابعا
المكتبات العامة بشكل اكبر من اإلفراد في توفير الحمايـة والحفـظ لمجموعـات    

 باعتبارهامن مشكالت الكتب يمة واألهمية ولكن تبقى هذه المشكلة الكتب ذات الق
تعرضها للسرقة الفردية أو الكلية، أي أن تتعرض الكتب للسرقة من ذلك لمنقولة، 

األفراد وبصورة متفرقة، أو أن تتعرض للسرقة الكلية، كما حصل فـي بعـض   
مـن أعـداء   المكتبات التراثية التي تعرضـت للنهـب والسـرقة والمصـادرة     

والسرقة أهون من اإلتالف باإلحراق أو اإلغراق، ذلك أنه ينتظر مـن  .المسلمين
السارق أو السارقين أن يعتنوا بهذه الكتب المسروقة، إذا كانوا ممن يقدرون قيمتها 

ومن بيننا من يحمد اهللا تعالى على أن بعض مخطوطاتنا قـد تعرضـت   . العلمية
. ظوها بالمكتبات والمتاحف األوربية إلى اليـوم للنهب من المستشرقين، ألنهم حف

ويؤكد من يذهب إلى ذلك الرأي على أنها لو كانت موجودة بين أيدي المسـلمين  
وتزخر كتب .لتعرضت لإلتالف،  وال سيما في فترات االنحطاط العلمي للمسلمين
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ي التراث العربي اإلسالمي باألخبار التي تبين مصير الكتب والمكتبات وقصة رم
ومثلها ما مر على مكتبات مرو ، وكذا المغرب .)١(الكتب في دجلة ليست منا ببعيد

وأشد من السرقة التي تفضي إلى النقل من مكان إلى آخر، )٢(اإلسالمي في األندلس
كما حصل لقسم كبير من التراث العربي اإلسالمي المخطوط، هو أن يقوم النـاس  

وفـي تـاريخ التـراث العربـي     . والعلماءبإحراق المكتبات الموقوفة على العلم 
اإلسالمي شواهد موثّقة عـن أصـناف مـن إحـراق الكتـب والمكتبـات، أو       

علـى أن  . باغتصـاب الكتـب   وكذلك فان الكتب تتعرض لما يسـمى )٣(إغراقها
االغتصاب قد يشمل الوجهين، إذ وجد من المهتمين بدراسة الوقف ومصيره مـن  

ن طريق االستـبدال، أو بطـرق أخـرى   أطلق عليه مصطلح االغتصاب، إما ع
وكم ضاع على المسلمين مـن  .)٤(غـير االستبدال، وذكر محمد األمين عدداً منها

نفائس التراث بهذه الطريقة التي شاعت في بعض األوساط الفقيـرة مـن بـالد    
، مثلما تتعرض غيرهـا  للكوارث  تتعرض المكتبات الوقفية كذلك وقد)٥(المسلمين

عوارض الكونية والكوارث الطبيعية، كالزالزل التي تتعرض لهـا  من المكتبات، لل
وقد تعرضـت مصـر، وهـي غنيـة     . بعض بالد المسلمين بين الفينة واألخرى

شّـار أن  النويـذكر السـيد   . بالمكتبات الوقفية، إلى هذه الكوارث أكثر من مـرة 
سـنة  المكتبات قد تأثرت بالزالزل التي مرت على مصر في العصر المملـوكي  

                                                             

المكتـب اإلسـالمي،   : دمشـق  ،الطبعـة الثانيـة  .  عي، من روائع حضارتنامصطفى السبا)١(
 .١٦٣ص ١٦٢ص. م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

 .١٠٧المرجع السابق  ص. محمد ماهر حمادة)٢(

الدار المصـرية اللبنانيـة،   : القاهرة. تاريخ المكتبات في مصر العصر المملوكي. نشّارالالسيد )٣(
 .٢٥٠ ص ٢٢٩ص. م١٩٩٣/ هـ١٤١٣

– ١٢٥٠/ هجـري ٩٢٣ -٤٦٨(األوقاف والحياة االجتماعية في مصـر  ،حمد األمينمحمد م)٤(

 .٣٦١ ص ٣٤١ص،م ١٩٨٠دراسة وثائقية القاهرة دار النهضة العربية ) م١٥١٧

 .٢٣٤ ص٢٣٣ص. مرجع سابق. السيد النشّار)٥(
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م، وما تبعها من فيضانات أتت علـى المسـاجد والمـدارس    ١٣٠٢/ جريه٧٠٢
  .)١(والبيوت، وفيها جميعها مكتبات

إن تـوفير خـدمات   :توفير التقنيات الحديثة في المكتبات العامة والوقفية : خامسا
في المكتبات العامة والوقفية يكون بشـكل أسـهل ومـنظم     الحديثة ةالتقان الفنية و

أضحى قابالً لإلفادة للكتاب  نسخ اآلليعند البدء باللكتاب الموقوف، ل ويشكل دعم
منه آلياً بإدخال المكتبة كلها في نظام األقراص المدمجة التي ربما استوعب الواحد 

وربما هذا يصدق على النسخ المنقولة من الورق إلـى  .منها المكتبة الموقوفة كلها
وعلى أي حـال،  . الموقوفة إلى المكتبة األقراص المدمجة، قبل أن يتم نقل الكتب

ومهما نظر المعنيون إلى أهمية هذا العامل في اختزان المعلومات، فإنه ليس مؤثراً 
قوياً، إذ سيظل للكتاب المطبوع أثره في نقل المعلومـة، مهمـا زادت األوعيـة    

  )٢(الحديثة في مزاحمته

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .٢٣٥ص ص. المرجع السابق. السيد النشّار)١(

شـوال  (، ١٢، ع٣عـالم الكتـب مـج   ". المطبـوع  مستقبل الكتـاب . "علي بن إبراهيم النملة)٢(
 .١٧٠ص ١٦٢ص ). م١٩٨٢يوليو / هـ١٤٠٢
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  املبحث الثاني
  )املراحل التي مرت بهاالنشأة و (مكتبة األوقاف باملوصل

  

بمكتبـة األوقـاف المركزيـة    قبل الدخول إلى الموضوع البد من تعريـف       
هـذه   ،مفهـوم مجموعـة الكتـب    ت اليومتجاوزفهي بصورة عامة قد  بالموصل
رعاية من قبل مؤسسة أو أشخاص تقدم خـدماتها  المنظمة لالستعمال و ةألمجموع

 شراء مجموعة موسعة من الكتب ألنفسهمستطيع أو ال يريدون ي للجمهور ممن ال
تقدم خـدماتها إلـى    ،وهيالذي يحتاج إلى موارد ال يعقل وجودها عند احد  األمر

الذين يحتاجون إلى خدماتها والتـي تقـدمها    األكاديميينوغير  األكاديميينالباحثين 
محترفة من خالل القائمين عليها الذين يفترض أن يكونوا من حملة شهادة  ةبصور

المواد الموجودة من كتب  نوعية البكالوريوس في المكتبات عند توفرها  إضافة إلى
نشـرات  الوثـائق والخـرائط و  مـن ال ومخطوطات ومجموعات نفيسة وضخمة 

 المـايكرو فلـم  دوريات واألطالس والرسومات الهندسية وتوفر خدمات مثـل  الو
لوصـول إلـى   والكاسيت واألقراص المضغوطة وأشرطة الفيديو وتوفير خدمة ا

  .المعلومات من خالل شبكة االنترنيت في سبيل خدمة العلم والعلماء والمجتمع 
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  املطلب األول
  )م١٩٨٤\١٩٧٤(املرحلة األوىل 

كانت الكتب منتشرة في مكتبات جوامع الموصل ومدارسها الدينية العديـدة  
لعديـد  ولم شتاتها في مكتبة واحدة ضخمة لدى ا اتوكانت فكرة توحيد تلك المكتب

والت  الجادة امن المفكرين والمثقفين والكتاب من أبناء الموصل وترجع أولى المح
ـ  ١٩٢٨في سبيل أنشاء مكتبة عامة لألوقاف في الموصـل سـنة     ىدام حيـث ن

المعنيون بشؤون األوقاف آنذاك إلى ضرورة القيام بجمع الكتب الوقفية من بـين  
 إلنقاذمدارس الدينية وذلك محاولة الالجوامع وومساجد الالغرف المهملة في أركان 

التي ارتفعت مطالبة  األصواتوأول تلك .)١(من هذا التراث العظيم إنقاذهما يمكن 
ولعل الـذي دفـع الـدكتور     ألجلبيهذه المكتبة هو المرحوم الدكتور داؤد  بإقامة
 بإنشـاء ببغـداد   األوقـاف مكتبة عامة هو قيام مديرية  بالدعوة إلى إنشاء  ألجلبي

لم يكتب لها  هذه المحاولة وغيرها م أال أن١٩٢٨حها عام امكتبة عامة لها تم افتت
 أنـاس وحال دون تحقيقهـا   األخرالنجاح فقد رفضها البعض وعارضها البعض 

 واآلثاروبقيت هذه الكتب المطبوعة منها والمخطوطة فلم يكتب لها النجاح  آخرون
لم تتوقف الجهود .م١٩٦٣عام  نقفيمثالجمهور واسع من ى جمعها حتى تبن ةالنادر

في ظـل   م ١٩٥٦سنة  الكبير ألنوريبناء المكتبة في الجامع  األوقاففقد حاولت 
 وألغيالعمل  أوقفتمفاجئة  إداريةتغيرات  حدثتالعمل ثم ب وبوشرمنارة الحدباء 

الواقعة على نهر دجلة قرب قلعة باشطابيا وشـكلت   األرضالمشروع ثم اختيرت 
الغرض وتم المسح وتعين الموضع ولكن الفكرة تالشـت ثـم قامـت    لجنة لهذا 

تجعـل   أن أملببناء عمارة قرب الجسر الجديد مقابل دار الضباط على  األوقاف
لكن البناية كانت غير صالحة من جميع النواحي فتالشت  أجنحتهاالمكتبة في احد 

                                                             

 ١٥ص\١م ج١٩٧٤فهرس أوقاف الموصل لسالم عبد الرزاق  الموصل )١(
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ولـم   خـرى أديوان وطرحت الفكرة مرة ال م قامت رئاسة١٩٦٧الفكرة وفي سنة 
بعـد مضـي   فالنخبة المثقفة في المدينة  واألمل عندتنجح ولكن لم ينقطع الرجاء 

  .تم تحقيقها  أنشأها نصف قرن على فكرة

م كانـت المكتبـة    ١٩٧٢\هجـري   ١٣٩٢شيد بناء المكتبة ديوان األوقاف عام 
مخطوط من النفائس والنوادر كانت تضم األقسام  ٤٠٠٦تحتوي عند افتتاحها على 

تية قسم المخطوطات وقسم التصوير يتم استنساخ المخطوطـات فيهـا وقسـم    اآل
كتاب مطبوع بقسميه العـام والخـاص وقسـم     ١٩٠٥٤المطبوعات وكان يضم 

لتسجيل الكتب وقسم للتصنيف والفهرسة وقسم للتجليد وكانت تضم المكتبة إضافة 
خمس قاعات  إلى الجهاز اإلداري جهاز من المراقبين واالستعالمات وكانت تضم

عند االفتتاح قاعة لعرض نفائس المخطوطات والمواد األثريـة وقاعـة مطالعـة    
مطالع وقاعتين للباحثين الرجال والنساء تتسع  ٧٠للرجال وأخرى للنساء تتسع ل 

 أهـم .١٩٧٤\٢\٨وتم افتتاح المكتبة رسميا يوم الجمعة الموافـق   باحثين ) ٨(لـ
والمرحـوم   ألجلبـي هم الدكتور داؤد  لموصلاألوقاف بامكتبة  إيجادالساعين في 

 الذي بعـد سالم عبد الرزاق  واألستاذالواعظ والدكتور عبد اهللا الجبوري  إبراهيم
المكتبـة   بـداءت وفهرسة كتبها حتـى   مخطوطاتهاة مولمل ية المكتبةبنا مغادرته

 اإلداراتبرغم من كل محـاوالت   اإلهمال األسفبالتراجع والنكوص لتعاني مع 
 هدف كتابة هذا الموضـوع تالرياح  أدراجلم تلقى الدعم المطلوب وذهبت  أنهأال 
مع امخطوطات و الكتب التي تم جمعها من مساجد وجوللدراسة علمية  أجراء إلى

احتوت على كم كبيـر مـن الكتـب القيمـة      التي الخزانات الشخصيةو ومدارس
  )١(النادرةطبعات الو

  
                                                             

 .١٢-١٠م ص١٩٧٤افتتاح مكتبة األوقاف العامة بالموصل مطبعة الرسالة  بغداد )١(
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  . )م٢٠٠٩-١٩٢٩( الرزاق الطائي أول أمني ملكتبة األوقاف سامل عبد 

ولد سالم عبد الرزاق احمد السلطان الطائي في الموصل ونـال اإلجـازة          
العلمية وعلوم التجويد والقراءات فضالً عن نيله دبلوم كلية الصـحافة المصـرية   

، ومارس العمـل  ١٩٦٣عين مديراً للمدرسة اإلسالمية بالموصل عام . بالمراسلة
سكرتارية جريدة الفكر العربي الموصلية ثم رئاسة تحريرها بـين  الصحفي فتولى 

حتى توقفت عن الصدور بعد تأميم الصحافة فـي العـراق    ١٩٦٩-١٩٦٤عامي 
واختير لعضوية المجلس العلمي في محافظة نينوى وبقي فيه حتى توقـف عـام   

ة وانتخب رئيساً للجنة المخطوطات والتراث في المؤتمر المنعقد في جامع ١٩٧٩
وانتخب رئيساً للجنة الوثائق والمخطوطات والتـراث فـي    ١٩٧٦الموصل عام 

وأسس مكتبة األوقاف العامة في . ١٩٧٧المؤتمر المنعقد في جامعة السليمانية عام 
الموصل وجمع تراثها المخطوط والمطبوع وعين أمينا لها فضالً عـن وظيفتـه   

وافتتاح مكتبة األوقاف العامة  األصلية مدير المدرسة اإلسالمية، واسهم في تأسيس
قرأ عليه وأجيز منه جمهرة من أئمة وخطباء، فـي علـم   -في محافظة السليمانية

التجويد بالموصل وتفرغ للجنة دراسة ونشر المخطوطات في وزارة األوقاف عام 
واشرف على طبع القرآن الكريم في ألمانيا الغربية علـى حسـاب وزارة    ١٩٨٠

واختير لعضوية الهيئة التحكمية الخاصة بالمسابقات . ١٩٨١ األوقاف العراقية عام
وشارك في المهرجان الدولي . ١٩٨٧القرآنية الكبرى في جامع اإلمام األعظم عام 

للقرآن في ماليزيا والمهرجان اإلسالمي في كوريا الجنوبية ومهرجان احمـد بـن   
الـرزاق  وعين سالم عبـد  ١٩٨٧-١٩٨٦-١٩٨٥كمال باشا في تركيا في االعوام

وشغل خطبة الجمعة فـي جـامع    ١٩٨٤مديراً لألوقاف في محافظة نينوى عام 
وأعيد إلى وظيفتـه مـديراً    ١٩٨٨الرشيدية حتى تاريخ أحالته على التقاعد عام 
  .١٩٩٢لإلرشاد الديني في ديوان وزارة األوقاف عام 
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 هـوامش -٢فهارس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة  -١ -:من أثاره المطبوعة
وله مقاالت عديدة في الصحف والمجـالت العراقيـة   ١٩٩٢في رحاب المصحف 

  )١(والعربية

  .اخلزانات التي كانت موجودة عند افتتاح املكتبة حسب تاريخ انتمائها اليها 

خزانة العراكـدة   -٣خزانة المدرسة اإلسالمية  -٢خزانة حسن باشا ألجليلي   -١
خزانة -٧خزانة الجامع الكبير   -٦  خزانة باب الطوب-٥خزانة النبي شيت  -٤

خزانة عبد المجيـد  -١٠خزانة االحمدية  -٩خزانة محمد ألرضواني -٨زيواني  
خزانة حسين باشا -١٣خزانة الحجيات  -١٢خزانة علي اليماني   -١١الخطيب 
خزانة حسـين بـك   -١٦خزانة بكر أفندي -١٥خزانة الحاج زكر  -١٤ألجليلي 

خزانـة   -٢٠خزانة النعمانية  -١٩زانة مريم خاتون خ-١٨خزانة الرابعية  -١٧
خزانة حمـو  -٢٣خزانة الحامدين   -٢٢خزانة النبي جرجيس -٢١النبي يونس 

خزانـة الشـيخ خالـد    -٢٦خزانة االغـوات   -٢٥خزانة عبد اهللا بك -٢٤القدو 
خزانة الشـيخ   -٢٩خزانة الصياغ   -٢٨خزانة جامع المصفي -٢٧) المياسة (

خزانة األمـام محسـن    - ٣٢خزانة المخيول   -٣١ة المياسة  خزان -٣٠عبدال 
عبـد  (خزانة الشـيخ خالـد    -٣٥خزانة فاطمة خاتون  -٣٤خزانة اليقظة  -٣٣

خزانة عبد اهللا مخلـص   -٣٨خزانة الثقافة   - ٣٧خزانة الحبيطي   -٣٦)خوب
خزانـة   -٤١خزانة الدكتور داؤد ألجلبي  -٤٠خزانة ميسر صالح األمين  -٣٩

 -٤٤خزانة محمـد نجيـب الجـادر     -٤٣خزانة الخياط  -٤٢اهللا الجبوري عبد 
خزانـة   -٤٧خزانة فيصل االرحيم  -٤٦خزانة الصائغ  -٤٥خزانة جامع المالح

 - ٥٠خزانة عبد اهللا الحسـو   -٤٩خزانة رشيد الخطيب  - ٤٨يوسف ذنون   
ركيس خزانة كـو  -٥٢خزانة محمود المالح  - ٥١)االحمدية(خزانة الشيخ خالد 

  .)٢(عواد

                                                             

 م حـرف السـين  ٢٠٠٥وصـل  عمر الطالب مركز دراسـات الم .موسوعة اعالم الموصل د)١(
 .٢٠٧ص

 .١١المصدر السابق ص، افتتاح مكتبة األوقاف)٢(
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  املطلب الثاني
  )م٢٠٠٧\١٩٨٤(  املرحلة الثانية

  

م ليصـبح مـدير   ١٩٨٤بعد أن ترك أمانة المكتبة سالم عبد الرزاق عـام        
األوقاف بالموصل تعرضت المكتبة للتدهور وتحولت إلى مخزن للكتب فتعرضت 

احـد  المخطوطات والكتب إلى اإلهمال بل وصل األمر بان يكون هناك موظف و
 ٤٦٥تعرضت المكتبة للسرقة حيث سـرق منهـا    ١٩٩٥في عام ،يشرف عليها 

مخطوط وثالث إسطرالبات نحاسية وثالث شمعدانات من العصر المملوكي وبعد 
التحقيق اتضح أن السرقة تمت على يد احد موظفي المكتبة وقام بتعويض ما سرقه 

ى أتـالف السـجالت   بمجالت بدل المخطوطات والكتب المطبوعة القيمة وعمد إل
سجل  وقام بتزوير السجالت واتلف قسـم أخـر    ٦٤الشخصية للمتبرعين البالغة 

مخطوط وتم تسليمها إلـى   ٤١٦وبعد جهود من قبل األجهزة األمنية تم استرجاع 
 ٤٧المركز الوطني للمخطوطات في بغداد وبلغ عـدد المخطوطـات المفقـودة    

سـلمت مكتبـة األوقـاف     ٢٠٠٣\٤\٩مخطوط بعد إحداث احتالل العراق فـي  
بالموصل ومخطوطاتها من تلك األحداث األليمة علـى عكـس المكتبـة العامـة     

تـم   ٢٠٠٤في عام ، بالموصل ومكتبة جامعة الموصل ومكتبة األوقاف في بغداد
إجراء جرد على موجودات المكتبة من مخطوطـات فبلـغ عـدد مخطوطاتهـا     

مخطـوط وبلـغ عـدد    ٤٠٥مخطوط وبلغ عدد المخطوطـات المفقـودة   ٤٣٥٢
مخطوط أما عن  المخطوطات الموجودة فـي   ٥٨المخطوطات المجاميع المفقودة 

مخطوط وتم تسليمها إلـى إدارة مكتبـة    ٤١٦المركز الوطني على سبيل األمانة 
  . )١(األوقاف  الجديدة

                                                             

رائد أمير عبداللة المخطوطات المفقودة في مكتبة أوقاف الموصل دراسة وثائقيـة  .د ينظر)١(
إحصائية المنشور في مجلة دراسات موصلية وهي مجلة علمية محكمة  تصدر عـن مركـز   

 .م٢٠٠٩عام ٢٦دراسات الموصل بالعدد 
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  املطلب الثالث

  )م٢٠١٢\٢٠٠٧(املرحلة الثالثة 
  

ل في منطقة النبي شيت قرب مقر دائرة تقع مكتبة األوقاف بالموص: الفـرع األول
األوقاف والبناية مكونة من طابق ونصف وتتبع دائرة التعليم اإلسالمي في دائـرة  

وهي مكتبة الرحمة ) ٤(األوقاف تشرف المكتبة على مكتبات فرعية أخرى  عددها
في حي السكر بالجانب األيسر من مدينة الموصل  ومكتبة يحيى الطالب في حـي  

في الجانب األيمن من مدينة الموصل ومكتبة حمام العليل فـي الجـامع   الرفاعي 
الكبير في بلدة حمام العليل ومكتبة النور في قرية الحود في ناحية الشورة  ويبلـغ  

ومـوظفي  ) ٨(ينقسمون بين موظفين دائمين ) ٢٦( عدد العاملين بها من موظفين 
وعدد حملة شهادة ) ١(توراة يبلغ عدد حملة شهادة عليا وهي دك) ١٨(بعقود مؤقتة

حـول  ).٤(ينظر جدول رقم ) ١٥(وعدد حملة الشهادات األدنى)١٠(البكالوريوس 
م تم فصل المكتبة عن مديرية الوقف في نينوى بتاريخ ٢٠٠٧التطورات في العام 

قسم المكتبـات إداريـا وفنيـاً    / وإلحاقها بدائرة التعليم اإلسالمي  ١٦/١٢/٢٠٠٨
م المكتبات في دائرة التعليم اإلسالمي مسؤولية المكتبة إداريـا  وتولى قس، ومالياً 

وبعد تولي اإلدارة الجديدة وضعت الخطط الالزمة واآلليـات  ، وفنياً بشكل فعلي 
وقيامهـا ببنـاء   ، المناسبة وتشكيل اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذ مراحل المشروع 

موعة المكتبـة وتنظيمهـا   واستحداث الوحدات اإلدارية والفنية وإعادة ترتيب مج
وإرساء قواعدها على أسس ، وترتيبها ووضع كل شيء في محله ومكانه المناسب 

والتوسـع فـي   ، علمية رصينة تواكب وتساير التطورات الحديثة في المكتبـات  
من أجـل رفـد   ، وتفعيل وحداتها وأقسامها المستحدثة  ، أقسامها اإلدارية والفنية 
وتقدم للباحثين وطلبة العلم أفضل الخدمات وتزويدهم ، ينة المسيرة العلمية في المد
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بالمعلومات بمختلف مجاالتها فضالً عن هذا توفر دائـرة التعلـيم للمكتبـة كـل     
وتواصلها مع البـاحثين طيلـة   ، احتياجات ومستلزمات العمل في مختلف مراحله 

نجحـت  وقـد  ،وتوفيرها لعدة درجات وظيفية بشكل دائمي وعقود ، فترة العمل 
المكتبة بالفعل في تنفيذ مشروع تطوير المكتبة وإعـادة تأهيلهـا مـن اسـتيعاب     

 ٣٠واحتواء أو على األقل تخفيف التراكمات وتداعيات اإلهمال والتقصير لمـدة  
  . عاماً 

  .٢٠٠٧أقسام  املكتبة بعد أعمال التطوير : الفرع الثاني

ــة :أوال ــدات اإلداري ــة :الوح ــدير المكتب ــاون .م ــرادا/ المع ــيط /ألف التخط
  .االستعالمات/الحراسات/الخدمات /العالقات واإلعالم /والمتابعة

كتب المصادر والمراجع والدوريات (–مجموعة المكتبة –الوحدات المكتبية :ثانيـا
وحدة الخزانـات  /وحدة المراجع /وحدة المخطوطات وحدة الدوريات ) :والنوادر

  .الدراسات وحدة البحوث و/الخاصة والمطبوعات النادرة 

وحـدة  /وحدة االختيار والتزويـد  /  وحدة اإلهداء والتبادل:الوحدات الفنية: ثالثـا
الفهرسـة   \وحدة التسجيل واإلعارة \وحدة التجليد والصيانة \الفهرسة والتصنيف 
  .والبطاقة االلكترونية 

) طباعة ـ استنساخ ـ تصوير ( وحدة الحاسبة ):دار إحياء التراث(الحاسبات:رابعا
وحدة األرشيف /وحدة المكتبة الرقمية/ وحدة المكتبة االلكترونية /وحدة االنترنيت /

صيانة وتـرميم  \المكتبة المايكروفلمية \مختبر المايكروفلم والمايكروفيش /والوثائق 
  .المخطوطات 
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قاعة ) /مال عثمان الموصلي ( قاعة المراجع والمطالعة :قاعات المكتبة :خامسا
  الدوريات 

دار العلم ( قاعة الخزانات الخاصة والمطبوعات النادرة ) /تور داؤد ألجلبي الدك( 
قاعة )/العالمة رشيد أفندي الخطيب ( قاعة المخطوطات ـ خزانة مغلقة ـ \) 

  الفهرسة والتصنيف 
األستاذ سالم عبد (  قاعة البحوث والدراسات  ) /األستاذ سعيد الديوه جي  ( 

 )الدكتور محمد صديق ألجليلي ( ار إحياء التراث د –قاعة الحاسبات \) الرزاق
)١(.  

                                                             

ـ )١( مـن أدارة المكتبـة والموضـوع     هتقرير عن مكتبة أوقاف المركزية بالموصل حصلت علي
للمزيد من المعلومـات عـن الخـدمات    . الموقع االلكتروني لدائرة األوقاف بغداد  علىمنشور

المكتبية ينظر بحث المكتبات العامة ودورها في خدمة المجتمع الكويتي للدكتورة نهـالء داؤد  
 .كلية التربية األساسية قسم علوم المكتبات والمعلومات جامعة الكويت  ٢٠٠٧الحمود 
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  املطلب الرابع
  اخلدمات املكتبية املقدمة مبكتبة األوقاف املوصل

  
يتم بناء مجموعة المكتبة من :  خدمة بناء المجموعة المكتبية الحديثة:الفـرع األول

تراك عن طريق الشراء واالش) من المجالت والجرائد ( المطبوعات و الدوريات 
والعمل على االتصال ومراسلة مختلف المكتبات والمؤسسات الثقافيـة والعلميـة   
والمراكز البحثية في المدينة لغرض الحصول على ما يمكن الحصول عليـه مـن   

كما يقوم أيضا باستقبال الكتب المهداة من قبـل  . المطبوعات على سبيل اإلهداء 
لمؤسسات الثقافية والعلميـة  فـي   الشخصيات والنخب المثقفة ووجهاء المدينة وا

المحافظة ، وتهيئة وإعداد  مجموعة من الكتب المكررة والفائضـة عـن حاجـة    
المكتبة والموجودة  في مخزن المكتبة ، وإعداد قوائم خاصة بها ، لغرض مبادلتها 

تعتبر قاعة   قسم المراجع..مع مختلف الجهات التي ترغب في التبادل مع المكتبة 
اجع من الوحدات األساسية والمهمة التي تدخل فـي تشـكيل هيكليـة    ووحدة المر

المكتبات الحديثة والمتطورة سواء في المكتبات العربية منها أو األجنبيـة ، وقـد    
كانت هذه الوحدة المهمة تفتقر إليها مكتبة أوقاف الموصل المركزية منذ تأسيسها ، 

لمركزية في الموصل باستحداثها وألهمية هذه الوحدة قامت إدارة مكتبة أألوقاف ا
توفير الكتب من المصادر المهمة العربية منهـا واألجنبيـة فـي    .لألسباب التالية

مختلف التخصصات ، كذلك من القواميس والمراجع والمعاجم والخرائط وغيرها 
تسهيل مهمة الباحث فـي الوصـول إلـى المصـادر     .من التخصصات األخرى 

كما تساهم وحدة المراجع إلى اجتـذاب البـاحثين   .  والمراجع بكل سهولة ويسر 
.  والدارسين في مختلف التخصصات وتفعيل دور المكتبة وكسبها أهمية خاصـة  

كما تتولى هذه الوحدة اإلجابة على أسئلة واستفسارات الباحثين وإرشاد المستفيدين  
كمـا  .إلى طبيعة المعلومات التي يضمها كل مرجع وكيفية استخدام هذه المراجع 

تقوم  هذه الوحدة بتزويد الباحثين بالكتـب ذات الطبيعـة المرجعيـة كالمعـاجم     
والموسوعات واألدلة والكشافات  والتراجم والكتب السنوية  ، إضافة إلى أمهـات  
كتب التراث العربي اإلسالمي المعروفة في علوم القـرآن والتفسـير والحـديث    
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يحتوي على  المجالت والجرائد   رياتقسم الدو.والسيرة واألدب واللغة والتاريخ  
وترتيبها وتنظيمها من قبل موظفي هذه الوحدة وإدخالها في سـجالت خاصـة ،   
ووضعها على رفوف خاصة بها ، وسد النقص الحاصل في بعض إعداد المجالت 

  )١(والجرائد

تمتاز المكتبة باحتفاظها بمخطوطات الموصل  : خدمة المخطوطات:الفرع الثـاني
بر أهم الموجودات فتقوم بصيانتها وتصـويرها واستنسـاخها وأرشـفتها    التي تعت

لعل  .والمحافظة عليها باعتبارها تراث األمة وليس تراث الموصل الحدباء وحدها
السبب الرئيس من استحداث هذا الدار هو خدمة للمخطوطات من خـالل حمايـة   

مهام التي يمكـن  فضالً عن ال، وصيانة وتصوير المخطوطات وأرشفتها حاسوبياً  
أن يقوم بها في سبيل رفد الباحثين وطلبة العلم والدارسين وتزويدهم بالمعلومـات  
بمختلف الوسائط وإضافة قنوات جديدة ، ومن اجل تطـوير المكتبـة واالرتقـاء    
بمستوى أدائها ، وفي سبيل تقديم أفضل الخدمات للباحثين والدارسين ، وتسـهيل  

م من الكتب والمصادر والمراجع الورقيـة منهـا   الحصول على طلباتهم وحاجاته
وااللكترونية، بما يعزز ويطور مسيرة البحث العلمي ، وبما يحافظ علـى سـمعة   
المكتبة ومكانتها في مدينة الموصل ، باعتبارها صرح ثقافي وواجهة من واجهاتها 

يـام  الحاسبة في المكتبة بكـل وحـداتها ، للق  ) دار إحياء التراث ( ، تم استحداث 
ولعل من ابرز مهامه تصوير المخطوطات ، وإدخالها إلى أجهـزة  .  ببعض المهام

إدخـال  . الحاسوب وأرشفتها مع البدء بالعمل بتشكيل مكتبة المخطوطات الرقمية 
إدخـال فهرسـت   .جرد المخطوطات وفهرسة المخطوطات إلى جهاز الحاسـبة  

                                                             

للمزيد من المعلومات ينظر المذكرات الرسمية الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  باألرقام ) ١(
فـي   ٣١\م  والمذكرة بالرقم د٢٠٠٨\٧\١٥في  ٢٣\م ومذكرة بالرقم د٢٠٠٨\٧\١٥في ٢٢\د

 م٢٠١١\١\٢٠في ٦٣\رقم دم والمذكرة بال٢٠٠٨\٩\١٠
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حاليا يعمل هـذا  .لحاسبة إلى جهاز ا)  الوصف الببلوغرافي ( وتصنيف الدوريات 
  .)١(القسم بنقل فهارس وجرد  وحدة المراجع إلى أجهزة الحاسوب

  
يتوفر في المكتبة خدمة إعارة الكتب الموقفة وهـي  :خدمة اإلعارة :الفرع الثالث

تزويد البـاحثين   متاحة للعامة داخل المكتبة وخارجها وخدمة اإلعارة تعمل على 
لمراجع المهمة التي يحتاجون إليها وتسهيل مهامهم والدارسين بالكتب والمصادر وا

 ٠)٢(في الوصول إليها

 خدمة فهرسة الكتب تعتمد المكتبة نظام الفهرسة المكتبي من  خالل : الفرع الرابـع
استصـدار  .إعداد بطاقات الفهرسة وتنظيمها للكتب المطبوعة منها والـدوريات   

معالجة بعض مشـاكل الفهرسـة   البطاقة الخاصة بالفهرسة ، وعمليات الجرد ، و
والتصنيف الذي تم وضعها من قبل أمناء المكتبة منذ تأسيسـها والـذين اشـرفوا    
وقتذاك على عملية الفهرسة والتصنيف ، والتي ال تخلوا من بعض األخطاء أو عدم 

قيامها بإعادة فهرسة وتصنيف الكتب بشكل علمي رصين وفق  نظام ديوي . الدقة
ة معلوماتية واسعة وشاملة تضم بيانـات كتـب دور النشـر    يتم اآلن عمل قاعد.

والمكتبات العراقية والعربية ، يمكن توظيفها في المستقبل الستيعاب التوسع الـذي  
يمكن أن يحدث في مجموعة المكتبة ، وإعداد فهارس وبطاقات جاهزة قبل دخول 

  .)٣(الكتاب
 

                                                             

للمزيد من المعلومات ينظر المذكرات الرسمية الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  باألرقام )١(
م ٢٠٠٨\٨\٣١في ٢٧\م و المذكرة د٢٠٠٨\٢\١٩في  ٦\م والمذكرة د٢٠٠٧\١٢\٢٣في  ٢\د

 .م ٢٠٠٩\٥\٢٠في ٤٦\م  والمذكرة د٢٠١١\١١\٢٠في ٦٣\و المذكرة بالرقم د

د المكتبة نظامي اإلعارة الداخلية والخارجية بالنسبة للكتـب الموجـودة فـي الخزانـات     تعتم)٢(
الشخصية  مما يسهل على الباحثين االستفادة من كتبها المتـوفرة باسـتثناء محتويـات قسـم     
المخطوطات الذي يتطلب موفقات وفق ضوابط من مديرية األوقاف ببغداد  وقسـم المراجـع   

 .الداخلية الذي تتم فيه اإلعارة 

فـي   ٢٨\ينظر المذكرات الرسمية الخاصة بمكتبـة األوقـاف فـي الموصـل  باألرقـام د     )٣(
 .م  ٢٠٠٨\٥\٣في  ١٢\م والمذكرة د ٢٠٠٨\٨\٣١
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تبة على المكتبة االلكترونية خدمة المكتبة االلكترونية تحتوي المك: الفـرع اخلـامس
إضافية باستخدام  وسائط   تم فهرسة كتبها بصورة دقيقة متميزة وكذلك تتوفر خدمة

جديدة لتقديم المعلومات الجديدة والجاهزة للباحثين والدارسين من خالل اسـتحداث  
مكتبة الكترونية جديدة تسهل على الباحث الحصول على المعلومات المطلوبة بكل 

ويسر وتختزل لهم الجهد والزمن على السواء ، فضال عما توفره له هـذه  سهولة 
الوحدة من المعلومات المهمة والنادرة ، التي ربما ال تتوفر في المكتبات المحلية ، 

وقد تم تجهيز الحاسبة بنظـام وبرنـامج المكتبـة    . أو توفرها لكن بأسعار مرتفعة
ة التي تم الحصول عليها من بعـض  وإدخال بعض الكتب االلكتروني االلكترونية ،

توفير أقراص سي دي من خـالل  ، مواقع شبكة االنترنيت إلى المكتبة االلكترونية 
شرائها من األسواق المحلية وبعض المكاتب المتخصصة والتي تضم اآلالف مـن   

تحتفظ هذه الوحدة  بعشـرات  ، الكتب االلكترونية وإعدادها لإلدخال إلى الحاسوب
 .)١(لتي تم سحبها عن طريق شبكة االنترنيتالمخطوطات ا

خدمة االستعالمات تحتوي المكتبة على خدمة اإلرشاد وتشـمل  : الفـرع السـادس
توجيـه  على استقبال المستفيدين والرد على استفساراتهم  كذلك يتوفر في المكتبة 

ال  الباحثين والدارسين أثناء دخولهم المكتبة واستالم حقائبهم وكتبهم الشخصـية ،إذ 
 .)٢(يجوز إدخال الكتب والحقائب الشخصية داخل قاعات المطالعة

تعمل على سحب كل ما هـو   خدمة االنترنيت وتوجد كذلك خدمة: الفرع السـابع
سـحب  .جديد في عالم  المجالت القديمة منها  والحديثة ورفد وحدة الدوريات بها 

                                                             

فـي   ٢١\ينظر المذكرات الرسمية الخاصة بمكتبـة األوقـاف فـي الموصـل  باألرقـام د     )١(
 .م ٢٠٠٩\١٢\٣في  ٥٦\م والمذكرة د٢٠٠٧\٧\١٥

م ٢٠٠٨\٨\٤فـي   ٢٤\كرة الرسمية الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  بالرقم دينظر المذ)٢(
 م٢٠٠٩\٤\٢٩في ٤١\والمذكرة د
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سـحب  .حدة البحوث البحوث المهمة التي تنشر على بعض المواقع وقيامها برفد و
بعض الكتب المهمة والنادرة من بعض المواقع وإدخالها إلى المكتبة االلكترونيـة  

سحب بعض المعلومات المهمة التي تتعلق ببعض الشخصيات الموصلية في كـل  .
المجاالت والتخصصات سواء في األدب والسياسة واالجتماع واالقتصاد وعلـوم  

فوتوغرافية ، والتي ترفد بها وحدة الوثـائق  الشريعة واللغة ، مع بعض الصور ال
متابعة كل ما هو جديد في عـالم المخطوطـات و طـرق صـيانتها     .واألرشيف

  .)١(وترميمها وطرق تصويرها
  

خدمات الجماعات المتمثلة بوجود مكتبات فرعية  لها تعمـل فـي   : الفرع الثامن
  .التجمعات السكنية داخل الموصل وخارجها قد سبق ذكرها 

 
تهـدف هـذه الوحـدة بتوسـيع الخـدمات      خدمة توفير البحوث : رع التاسعالف

للمستفيدين ، وتزويد الباحثين والدارسين من طلبة الدراسات العليا  وطلبة العلـم،  
وكذلك تم االتصـال  .ورفدهم بأحدث البحوث والدراسات في مختلف التخصصات

ذة الجامعات ممـن لـه   ببعض المراكز البحثية والمؤسسات الثقافية والعلمية وأسات
اهتمامات في مجاالت البحث العلمي والدراسات الحديثة ، وطلب منهم تزويد ورفد 
هذه الوحدة  بأحدث البحوث والنتاجات الثقافية واألدبية والفكرية والدينية ، وذلـك  
بهدف تطوير المكتبة والنهوض بها وتفعيل هذه الوحدة الجديدة ، وحيث تم خـالل  

صول على العشرات من البحوث والدراسات في كل التخصصات فترة قصيرة الح
تم االتصال ببعض المواقع البحثية على شبكة االنترنيت ، وتم خاللها الحصـول  .

على بحوث قيمة ونادرة ، حيث تم سحبها وإدخالها إلى وحدة البحوث إما بشـكل  
  .) ٢(كراس مطبوع أو إدخالها على القرص السي  دي

  

                                                             

 ينظر المذكرات الرسمية الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  باألرقام)١(

 م٢٠٠٨\٧\١٥في  ٢١\المذكرة الرسمية الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  بالرقم د)٢(
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مة صيانة الكتب تم استحداث هذه الوحدة بعد أن تم  تزويـدها  خد :الفرع العاشـر
المحافظـة علـى الكتـاب    : بالمواد األولية الالزمة للعمل لتحقيق األهداف التالية

والجرائـد القديمـة ـ الـدوريات ـ بـل الكتـب النـادرة           تالمطبوع والمجال
تي علـى  تجديد قصاصة الفهرسة والتصنيف ال.والمخطوطات من التلف أو التمزق

  .كعب الكتاب 
تجليد الكتب والمطبوعات والمجالت التي ترد من وحدة االنترنيت ووحدة الحاسبة .

  . )١(والبحوث
 

خدمة الوثائق واألرشيف وقد تم استحداث الخدمة حديثا مـن  : الفرع احلادي عشر
قبل إدارة المكتبة الحالية ، والهدف هـو تزويـد البـاحثين والدارسـين بـبعض      

والوثائق والصور والسجالت  التي تتعلق بحياة مفكري ومثقفي وعلماء  المعلومات
وأدباء مدينة الموصل وتعريفهم بكل  نتاجاتهم العلمية الخاصة بهم، وتعمل حاليـا  
على تجميع مثل هذه المعلومات المهمة من خالل  لقاء ومفاتحـة بعـض عوائـل    

تزويدهم بكـل الوثـائق    وأحفاد هذه الشخصيات البارزة في المدينة،والطلب منهم
والصور الخاصة بهم  ، وقد القت هذه الفكرة ترحيب وقبـول مـنهم ، ووعـدوا    
بتزويدهم بكل ما هو مطلوب ، ولدى مكتبة األوقاف المركزية في الموصل حاليـا   
هذه اإلمكانيات لتحقيق وانجاز هذا العمل وإنجاح عمل هذه الوحدة ، وستعمل هذه 

دمة بعد تجميع هذه الوثائق والمعلومات الخاصة باستضافة الوحدة في المرحلة القا
األساتذة المتخصصين في جامعة الموصل وبعض المثقفـين مـن أبنـاء المدينـة     
للمشاركة في الندوات التي ستقيمها المكتبة لتسليط الضوء على تلك الشخصـيات  

  .قة البارزة في المدينة وتعريف أبناء المدينة بتاريخ وتراث مدينتهم العري
  

                                                             

 ١٣\و د ٢٠٠٨\٥\٣في ١٢\ات  الرسمية الخاصة بمكتبة األوقاف في الموصل  دينظر المذكر)١(
 \م ود٢٠٠٨\٧\٦في  ٢٠\م و د٢٠٠٨\٦\٨في  ١٦\م و د٢٠٠٨\٥\٤في 
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وإصـدار  . خدمات اإلعالم متابعة نشاطات المكتبة وتوثيقها: الفرع الثاني عشـر
الخاصة بتوجيهات وإرشادات إدارة المكتبـة   تبعض المناشير والملصقات والالفتا

  . )١(وفي جميع المناسبات
  

  

  

  

                                                             

من أدارة المكتبة والموضوع منشور  هتقرير عن مكتبة أوقاف المركزية بالموصل حصلت علي)١(
 الموقع االلكتروني لدائرة األوقاف بغداد
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  الفصل الثالث
  خزانات الكتب يف مكتبة األوقاف باملوصل

  
صل ومساجدها في أي عصر من العصور وحتى فـي  لم تخلو جوامع المو       

أشدها تخلفا في عصور االحتالل من مكتبات عامة وخاصة يخّلفها الواقفون وأهل 
الصالح على المدارس الدينية والمساجد والتكايـا لينهـل منهـا طلبـة العلـم و      
المدرسون والمثقفون عامة ورغم حرص الواقفين على سن القواعد الخاصة بحفظ 

والعناية بها في وقفياتهم وتخصيص الرواتب للعاملين في ذلك المجال أال أن الكتب 
انعدام وجود أشراف رسمي حقيقي على شؤون المكتبات وعدم توفر جهة مسؤولية 
عن إدارتها وتنمية محتوياتها وغياب وعي مكتبي حديث جعل أمر تلك المكتبـات  

ها الفضل في حمايـة  ومصيرها رهين جهود فردية وهي جهود وان كان يرجع ل
المتوفر من الكتب ومعظمها مخطوطات أال أنها كانت عاجزة عن التعامـل مـع   
حركة النشر الحديثة واستيعاب ما كانت تصدره المطابع ودور النشر مـن كتـب   
متنوعة في مختلف المجاالت ومع محاولة  عدد من المثقفين العراقيين الذين نادوا 

أواخر العهد العثماني من اجل جمع شتات الكتب على صفحات الجرائد والمجالت  
الموزعة في مكتبات الجوامع والمدارس الدينية وجمعها في مكتبة تشرف عليهـا  
جهة مسؤولة إال أن شيء من هذا لم يحدث حتى نهاية الحكم العثماني للعراق ومنذ 

م أخذت الجهود تتزايد من اجل تأسـيس   ١٩٢١تأسيس دولة العراق الحديثة عام 
المكتبات وفق المناهج الحديثة لتنسجم مع روح العصر وتستجيب لحاجة المجتمـع  

البد في هذا المقام أن نّذكر بأقدم المكتبات في مدارس الموصل وهـي  .)١(العراقي
                                                             

موسـوعة حضـارة    ،د عبد السـالم رؤوف العطـار المبحـث السـابع المكتبـات      عما .د)١(
 .٢٩٠-٢٧١ص \١٣ج ،مجموعة من الباحثين العراقيين ل، )٢العراق المعاصر (العراق،

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

مكتبة دار العلم التي تعد أقدم مكتبة عامة بالموصل أنشاها أبو القاسم جعفـر بـن   
كان شـاعرا وأديبـا   ) هـ ٢٤٠/٣٢٣( محمد بن حمدان الموصلي الفقيه الشافعي

صنف جملة من الكتب في األدب والفقه الشافعي لم يعثر عليها قال عنه الحمـوي  
كانت له ببلده دار للعلم قد جعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كـل  (

طالب علم ال يمنع احد من دخولها إذا جاءها غريب يطلب األدب وان كان معسرا 
ا ووراقا تفتح كل يوم ويجلس فيها إذا عاد من ركوبـه ويجتمـع إليـه    أعطاه ورق

الناس ويملي عليهم من شعره وشعر غيره ومصنفاته مثل الباهر وغيرهـا مـن   
  .)١(النوادر المؤلفة وطرفا من الفقه وما يتعلق به

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

سـعيد الـديوه   . ٤٢٠ص\٢م ، ج١٩٣٦ ،مصر ،الطبعة الثالثة ،معجم األدباء،ياقوت الحموي )١(
 .٧٤-٧٣داد،صجي ، كتاب بيت الحكمة، طبعة الثانية ،بغ
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  املبحث األول

ات مكتبنبذة عن مكتبات اجلوامع واملساجد واملدارس امللحقة بها  و
  يف املوصل صاحبة خزانات الكتب مبكتبة األوقافاملدارس اإلسالمية  

تقع المكتبة في مدرسة جـامع النبـي    :مكتبة مدرسة جامع النبي جرجيس
ـ  ١١٤٦بمحلة باب النبي الذي أنشأه إسماعيل أغا ألجليلي المتوفى )١(جرجيس  هـ

مـات  م وأضاف أليها بعض المرافـق والترمي ١٧١٦/هـ ١١٢٩عام ،م ١٧٣٣/
م  تولى أمانة المكتبة المتـولي  ١٧٣٦/هـ ١١٤٩الحاج حسين باشا ألجليلي عام 

على أوقافها الشيخ أمين أفندي بن محمد أفندي شريف أغا ومن بعده أوالده احمـد  
أفندي من رواد هذه المكتبة الشـيخ محمـود   .أفندي وسليمان أفندي وعبد المجيد 

ـ  ١٠٨٢-٩٩٩أفندي بن عبد الوهاب أفندي مفتي الموصـل  م   ١٦٧١-١٥٩٠/هـ
والشيخ الحاج عبد الوهاب بن سيد حسين بن عباس بن الحسين األمـام المتـوفى   

 ١٢١١م وولده الشيخ محمد شـاكر الـذي كـان حيـا عـام     ١٧٥٩/هـ ١١٧٣
 ١٢٥٤م وحفيـده عبـد الغفـار الخطيـب الـذي كـان حيـا عـام        ١٧٩٦/هـ
قراء محمد أمين م وشيخ ال١٧٣٠/هـ ١١٤٢ويوسف النائب المتوفى .م١٨٣٩/هـ

م ومحمـود أفنـدي   ١٨٦٥/هـ ١٢٨٠الحافظ الشهير بابن مال عبيدة المتوفى عام
م واحمد ١٩٢٨/هـ ١٣٤٧م المتوفى١٩١٠/هـ ١٣٢٩ومحمد طاهر الفخري عام 

ـ  ١٣٦٢الديوه جي المتوفى  م ومحمـد صـالح الجـوادي المتـوفى     ١٩٤٣/هـ
ابا  وقد ذكر كت٧٨مخطوط و١٢م ولم يبقى من كتبها سوى ١٩٧٣/هـ ١٣٩٣عام

ألجلبي أنه كان في هذه المكتبة فيما مضى كتب غير قليلة ذهبت في علم اهللا وبقي 
منها تفسير البيضاوي وشرح السيوطي أللفية ابن مالك وعقائد النسفي وهي كتب 

                                                             

هدمت المدرسة ولم يبقى لها اثر اال مجموعة من األطالل المتنـاثرة قـرب منـارة الجـامع     )١(
 .وتالحظ بعض النقوش المعمارية متناثرة بين األطالل بما ينم عن ريازة إسالمية فاخرة
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م والذي زودني به القائمين علـى  ٢٠١١يبلغ عدد كتبه حسب جرد عام )١(مطبوعة
  . مخطوطات ٩كتبا و ٧٢المكتبة 

في جهة السـاحل  )٢(تقع المكتبة في جامع النبي يونس:مكتبة املدرسة اليونسية
األيسر من مدينة الموصل وإما من حيث الذي إنشاءها فال ندري من الذي بنا هذه 
المكتبة وال نجد لها ذكرا في وقفية جالل الدين  الخنتي الذي بنا الجامع وأقدم ذكر 

ـ  ١٠٩٢العمري المتوفى عام  لها ما جاء في ترجمة مراد بن عثمان م ١٦٨١/هـ
تولى أمانة المكتبة شيخ الموصل سيد حسن ومن رواد هذه المكتبة بـن عثمـان   .

م وعبد الباقي بن مراد بن عثمان ١٦٨١/هـ ١٠٩٢الخطيب العمري المتوفى عام 
م وعلي بن  مراد بن عثمان العمري المتوفى ١٦٩٧/هـ ١١٠٩العمري المتوفى 

م ومـال  ١٧٢٧/هـ ١١٤٠طفى بن علي ألغالمي عام م ومص١٧٤٧/هـ ١١٦١
م ١٧٨٦/هـ ١٢٠١إبراهيم بن كرد علي األديب الشافعي الموصلي المتوفى عام 

م ومحمـد  ١٩١٢/هـ ١٣٣١ومحمد أفندي بن يحيى الشهير بالشعار المتوفى عام 
م وسـليمان بـن عبـد اهللا    ١٩٢٠/هـ ١٣٣١أفندي بن الحاج يونس المفتي عام 

                                                             

محمد أمين العمري، منهل األولياء ومشرب األصفياء، تحقيق سعيد الـديوه جـي ،الموصـل    )١(
محمد رؤوف ألغالمي العلم السامي في ترجمة الشيخ محمد ألغالمـي  . ٢٢٢ص ٢م ج١٩٦٨،

. ٢٠٣م ص١٩٢٧داؤد ألجلبي، مخطوطات الموصل ، بغـداد ، . ١٥م  ص١٩٤٢،الموصل ،
سالم عبد الرزاق احمد مخطوطات مكتبة األوقاف بالموصل ،الطبعـة األولـى بـين عـامي     

قصـي آل فـرج   . ٤١١ص٢م ، ج١٩٨٣\١٩٨٢م والطبعة الثانية بين عامي ١٩٧٩\١٩٧٤
منهل العلي بـك  تـاريخ   .١١م  ص٢٠٠٤مكتبات الموصلية العامة ،مركز دراسات الموصل،

م أطروحة دكتوراة مقدمة لكلية التربيـة  ١٩١٤\١٨٣٤الخدمات الوقفية في الموصل بين عامي
سـعيد الـديوه جـي، دور العلـم فـي      .٣٠٥م وهي غير منشـورة،ص ٢٠٠٦جامعة بغداد 

 .٨٠-٧٩م، ص٢٠١١صل،الطبعة األولى ،المو

المدرسة اليونسية أالن جزء من غرفة األمام وغرفة المتولي والدراسة متوقفة فيها وتسـتخدم  )٢(
للصالة في األوقات الخمسة ، معلومات مكتوبة زودني بها المهندس زيد سعيد شـنداله احـد   

 .م٢٠١٢\٢\١٤مهندسي مديرية األوقاف بالموصل في 
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م ومحمد ١٩٦٣/هـ ١٣٨٣الموصل محمد حبيب ألعبيدي المتوفى ألعبيدي ومفتي 
كتـاب   ١٠٠م حوالي ١٨٩٩/هـ ١٣١٧كان عدد كتبها في عام .صالح ألجوادي 

 ١٣٩٤مخطوط ولم يبقى منها عام١٨كتابا و٨٠بلغت  ١٩١٧/هـ ١٣٣١وفي عام 
منها نسخ من المصحف الشريف أو أجزائـه  ٥٣مخطوط ٧٨م  سوى ١٩٧٤/هـ

  .مخطوط٦٩كتابا و٢١٧م ٢٠١١لغ عدد كتبها حسب جرد عام يب)١(كتابا١٩٩و

بمنطقة باب الجسـر  )٢(تقع المكتبة في جامع األغوات :مكتبة املدرسة اخلليليـة
وهي أول مكتبة بناها الجليليون في الموصل أنشأها إبراهيم أغا بن عبـد الجليـل   

ـ  ١١١٩وهو اصغر أبنـاء عبـد الجليـل المتـوفى       ١١١٤م عـام  ١٧٠٧/هـ
م وأصبح أمينا لها ومن رواد المكتبة المال علي بن رسول السيواسـي  ١٧٠٢/هـ

م وإبراهيم كرز علي الموصلي المتـوفى  ١٧٧٧/هـ ١١٩١الكردي المتوفى عام 
م وشيخ القراء محمد بن الحاج حسين بـن علـي الـدباغ    ١٧٨٦/هـ ١٢٠١عام 

تـوفى  م وسليمان بك بن عبداهللا بك ألجليلـي الم ١٩٠٠/ هـ ١٣١٨المتوفى عام 
م وسليمان بن مراد ألجليلي ومصطفى بن حسين الحـاج بكـر   ١٩٠٨/هـ ١٣٢٦

م وكانت المكتبة تضم مجموعة مـن  ١٩٣٩/هـ ١٣٥٨أمين الفتوى المتوفى عام 
 ١٣٣٦كتاب وفي عام  ٢٠٠م ١٨٩٩/هـ ١٣١٧الكتب والمخطوطات ذكرت عام 

تلـف  م لم يكن فيها سوى مخطوط واحد في النحو وان معظمها قـد  ١٩١٧/ هـ

                                                             

سـعيد الـديوه   . ٢٥٧ألجلبي،مصدر سابق، ص . ٢٢٤ص  ٢ولياء،مصدر سابق،  جمنهل األ)١(
سـعيد الـديوه جـي    . ٨م،ص١٩٦٢جي مدارس الموصل بحث منشور في مجلة سومر لعام

عبـد الـرزاق ،مصـدر    .  ١٠٤،ص ١٩٦٣جوامع الموصل ،الطبعة األولـى ،الموصـل،  
دور .٣٠٦صالعلي بك،مصدر سـابق  . ١٢ال فرج،مصدر سابق، ص. ٣٦-١٨ص٨سابق،ج

 .٦٥-٦٣العلم ،مصدر سابق،ص

من مدارس الموصل القديمة المطلة على نهر دجلة ويبدو أنها أقدم جزء في جـامع األغـوات   )٢(
 .م وهي غرفة مثمنة ويتم تدريس القران الكريم فيها من قبل اإلمام٢٠٠٨وقد تم تعميرها عام 
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يبلغ عدد كتبها الموجودة في )١(كتابا٢٣ونسخة مطبوعة من كتاب الفتوى الهندية و
  .مخطوطات ٤كتابا و٢٣م ٢٠١١مكتبة األوقاف حسب جرد عام 

بسوق السراي )٢(تقع المكتبة في مدرسة جامع عبدال:مكتبة مدرسة العبداليـة 
 ١١٣٢ أنشأها الحاج يحيى بن الحاج عبدال بن مـال مصـطفى الشـافعي عـام    

كتاب ٢٠٠م١٨٩٩/هـ ١٣١٧م وأصبح أمينا لها وكان عدد كتبها عام ١٧٢٦/هـ
وقد أوقف حفيده جرجيس بن إسماعيل مصحفا رائعا بخط الثلث وبحجم كبير عام 

مخطوط ٥٧م ١٩١٧/هـ ١٣٣٦م وصار عدد مخطوطتها عام ١٧٩٩هـ  ١٢١٤
ـ  ١٣٩٤لم يبقى من هذه المخطوطـات عـام   مخطـوط  ٥٣م سـوى  ١٩٧٤/هـ

ومن رواد هذه المكتبة مال علي الجعفري والشيخ جرجيس بـن الحـاج   .تاباك٩٤و
 ١٣٥٥يونس الجوادي والشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد الغفور الصمدي المتوفى 

ـ  ١٣٧٥م واحمد بن الحاج محمد الجراح المتوفى عام ١٩١٦هـ  م و ١٩٥٥/هـ
عـدد الكتـب   يبلـغ  )٣(م١٩٧٥/هـ ١٣٩٥علي الشمالي بن عبد اهللا المتوفى عام 

 ١٤٣٢مخطـوط حسـب جـرد عـام    ٤٣كتابا و٩٥الموجودة في مكتبة األوقاف 
  .م٢٠١١/هـ

                                                             

رؤوف .اد عبـد السـالم  عم٣١١ص٨عبد الرزاق ،مصدر سابق،ج.٤٥الجلبي، مصدر سابق،)١(
ال . ٥١١-٥٠٦ص.م١٩٧٦،الموصل في العهـد العثمـاني   الطبعـة االولـى ،النجـف ،     

دور العلـم، مصـدر سـابق،     .٣٠٨العلي بك،مصدر سابق، ص. ١٣فرج،مصدر سابق، ص
 .١٠٥-٧٧ص

بناية المدرسة مستقلة عن الجامع مكونة من طابقين تقه في باحة جامع عبدال وتحتـاج إلـى   )٢(
 ثري خاصترميم ا

ال فـرج،  .٣١٢ص ٨عبد الرزاق، مصدر سابق،  ج.١٦٨-١٦٤الجلبي ، مصدر سابق، ص)٣(
دور العلم، مصـدر سـابق، ص   .٣٠٨العلي بك ، مصدر سابق، ص . ١٥مصدر سابق، ص

٧٣-٧٢. 
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تقع المكتبـة فـي الجـامع ألنـوري     :مكتبة مدرسة اجلامع ألنوري الكبـري 
م وعلى اثر الهجـوم  ١١٧٣/هـ ٥٦٨بناها نور الدين محمود زنكي عام )١(الكبير

م والي الموصل الحاج حسـين  المغولي تعرضت المدرسة والمكتبة إلى الدمار فقا
ـ  ١١٥٠باشا ألجليلي بإعادة بناء المدرسـة والمكتبـة عـام     م وفـي  ١٧٣٧/هـ

م قام الشيخ محمد نوري بن جرجيس شيخ الطريقة القادرية ١٨٦٤/هـ ١٢٨١عام
م والمـدرس فيهـا بتـرميم المدرسـة     /١٨٨٧هـ ١٣٠٥بالموصل المتوفى عام 

م ووقف في ١٨٥٤/هـ ١٢٧١فيها عام والمكتبة وأصبح أمينا لها وجعل له تكية 
هذه المكتبة العديد من المخطوطات التي هي من نظمه وتأليفه وشرحها كما أوقفت 
عائشة خاتون بنت الوالي احمد باشا ألجليلي مجموعة مـن المطبوعـات بلغـت    

مخطـوط أمـا عـدد    ٦٨كتابا وبلغت عدد مخطوطاتها فـي كتـاب ألجلبـي    ٣٤
كتابا مطبوع علما بـأن  ٦٨مخطوط و٨٢الرزاقمخطوطاتها حسب جرد سالم عبد 

ومـن رواد هـذه   .م ١٨٨٩/هـ ١٣١٧المكتبة لم تذكر في المصادر العثمانية عام
-١٠٦٩المكتبة صاحب المدرستين الشيخ عبداهللا الرتبكي المعـروف بالمـدرس   

م ومفتي ١٧٧٢/هـ ١١٨٦م  وموسى الحداد المتوفى ١٧٤٦-١٦٥٨/هـ ١١٥٩
م ويـذكر بـان   ١٩٦٣/هـ ١٣٨٣ألعبيدي المتوفى الموصل الشيخ محمد حبيب 

المكتبة كانت تحتوي على عدد من المؤلفات لمؤلفين مواصلة مـن أمثـال عبـد    
م وعثمان الخطيـب المتـوفى   ١٧٥٦/هـ ١١٧٠اللطيف العمري الذي كان حيا 

م ١٨١٤/هـ ١٢٣٠م وعساف بن محمد الطائي الذي كان حيا ١٧٥٥/هـ ١١٦٩
م و الشيخ ١٨٧٩/هـ ١٢٩٧بن عبداهللا باشعالم المتوفى  وعبد اهللا بن محمد ألجلبي

                                                             

هدمت المدرسة وليس لها اثر االن  وفي الحقيقة  كان هناك ثالث مدارس في الجامع مدرسـة  )١(
ال تزال بقاياها ومحرابها شاخصا فيما يسمى مرقد علي االصـغر  ) النظامية المدرسة(اتابكية  

 .ومدرسة مالصقة للمنارة مهدمة ومدرسة في باحة الجامع الغربية ال اثر لها
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يبلغ عدد الكتب التي تعود لها الموجودة في مكتبة األوقاف حسـب  )١(حسن الحبار
  .مخطوط  ٧٠كتابا و ٧٠م ٢٠١١/هـ ١٤٣٢جرد عام

بمحلـة بـاب   )٢(تقع المكتبة في مدرسة جامع الزيواني:مكتبة املدرسة احملمدية
ـ  ١١٩٣شا بن محمد أمين باشـا ألجليلـي   البيض أنشأها سليمان با م ١٧٧٩/هـ

 ١٣١٧بمعونة والدته وأختـه وأخيـه محمـد باشـا بلـغ عـدد كتبهـا عـام         
ـ  ١٣٨٠كتاب وفي عام ٣٠٠م١٨٨٩/هـ كتابـا عنـدما كـان    ٤٧٨م ١٨٢٨/هـ

 ١٣٣٧المتولي على وقفها سليمان بك ألجليلي وذكرها ألجلبي أن عدد كتبها عـام  
مطبوع والموجود وحسب كتـاب فهـرس    كتاب١٧مخطوط و٣٠٧م ١٩١٨/هـ

مطبوعة تـولى  ١٠٦مخطوط و ٣١٧مخطوطات مكتبة األوقاف في الموصل بلغ 
 ١٣٥٥أمانة مكتبتها المدرس الشيخ داؤد بـن احمـد الوضـحة المتـوفى عـام      

ـ  ١٣٧٥-١٢٩٠م وعبد اهللا أفندي النعمة ١٩٣٦/هـ م ومـن  ١٩٥٠-١٨٧٣/هـ
م والمـال جـرجيس   ١٧٨٨/هـ ١٢٠٣رواد المكتبة محمد أمين العمري المتوفى 

االربيلي ومال عبد القادر بن عبد الرحمن االربيلي الموصلي الذي قدم الموصـل  
م والمال يحيى المزوري وعبد الرحمن الحاج محمد الدباغ ١٧٨٩/هـ ١٢٠٤عام 

م وصالح الدين يوسف رمضان بن عبد اهللا المشهور ١٨٠١/هـ ١٢١٦أجيز عام 
م وعبد العزيز بن عبـد الحميـد   ١٨٢٧-١٧٤٦/هـ ١٢٤٣-١١٥٩بالرمضاني 

م وإبراهيم بن احمد بن محمد ١٩٥٤/هـ ١٣٧٤الضرير الخزرجي المتوفى عام 

                                                             

نقـوال سـيوفي   .١١مدارس  الموصل ، مصدر سابق،  ص . ٨٦الجلبي، مصدر سابق،  ص )١(
عبد الرزاق ، مصدر . ٤م،ص ١٩٥٣لموصل ،الكتابات المحررة على أبنية ،الطبعة االولى ،ا

العلـي بـك ، مصـدر سـابق،      . ١٦ال فرج ، مصدر سـابق،  ص .١٦٩ص ٢سابق،   ج
 .٦٩-٦٨دور العلم ، مصدر سابق، . ٣٠٩ص

 .ل الجليليآلحولت إلى مدفن )٢(
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يبلغ عدد كتبهـا الموجـودة فـي مكتبـة     )١(م١٩٦٥/هـ ١٣٨٥الحبيطي المتوفى 
م ٢٠١١/هـ ١٤٣٢مخطوط حسب جرد عام٢٦٦كتابا و١٠٧األوقاف العائدة أليه 

التي هي في جامع الباشـا  )٢(تقع المكتبة في المدرسة :مكتبة املدرسة أألمينية.
باب السراي كان حسين باشا ألجليلي قد أمر ولده محمد /في منطقة السوق الكبير 

 ١١٦٩أمين باشا ألجليلي بإنشاء جامع كبير في هذا المكان وأكمـل بنـاءه عـام    
م قام سليمان باشـا  ١٧٧٨/هـ ١١٩٢م وبنا كذلك مدرسة  وفي عام ١٧٥٥/هـ

مجلد عـام  ) ٤٠٠(ألجليلي بإعادة بناء المدرسة وأوقف خزانة كتب تحتوي على 
لها ذكر عند الدكتور ألجلبي في كتابـه مخطوطـات   ) ٤٨(م ١٧٩٦/هـ  ١٢١١

 األفخـم وقف هذا الكتاب الوزير الهمام (ون على كل مخطوط عبارة ود.الموصل
هــ   ١١٩٢عـام  ) أمـين  هصالح عمل هتقبل اهللا من ألجليليحضرة سليمان باشا 

وعن مكان خزانة الكتب فهي داخل الجامع في غرفة وكتب فوق بـاب  .م١٧٧٨/
 :الغرفة هذه األبيات 

  تسامت لها فوق السماكين أركان*سليمان طوعا شاد للعلم قبة 

  أزال بها عن الجهالة عرفان*حوت من فنون العلم كتبا جليلة 

  .فاز سليمان   النشا محل الكتب*فمنذ فاز في إنشائها قلت أرخو 

ذكر ياسين العمري أن سليمان باشا ألجليلي أوقف في هذه الخزانة أربعمائة مجلد 
  .وشرط أن ال يخرج من الكتب شيء 

                                                             

 ٢وما بعـدها وج   ١٣ص ٧عبد الرزاق ،مصدر سابق ،  ج.١٧٢الجلبي،مصدر سابق ، ص )١(
دور .٣١٢العلي بك ،مصـدر سـابق ، ص  . ٢٠رج،مصدر سابق ، صال ف. ٣١٧-٢٧١ص

 .٩١العلم ،مصدر سابق ، ص

 .م وتحتاج إلى ترميمات طفيفة ٢٠٠٨تم إعادة التدريس فيها منذ عام )٢(
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  :خارج الجامع وكتب فوق شباك خزانة الكتب األبيات اآلتية

  فقد شاده الفرد الوزير وانجدا*هلم مريد العلم نحو محلة 

  الصدأ هيزيح به العرفان عن قلب*وأوقف كتبا للذي العلم دابه 

  سليمان بيت العلم ينشيئه بالندى*على بابه التوفيق نادي مؤرخا 

  .هـ ١١٩٢عام 

عام  وفاتهالمكتبة مصطفى بن رحماني المعروف بالهوراني حتى  أمانةتولى      
ـ  ١٢١٨م ومال بكر والي االربلي كان حيا عـام  ١٧٩٩/هـ ١٢١٤ م ١٨٠٣/هـ

هــ   ١٢٢١-١١٧٠( ألجليلـي باشـا    أمـين ا بن محمد زمن الوالي محمد باش
م يونس بن عبد ١٨٤٤/هـ ١٢٦٠عام  أخرىمرة  هم ثم جدد بناء١٨٠٦-١٧٥٦/

م وكان عـدد كتبهـا عـام    ١٨٩٦/هـ ١٢١٤المتوفى عام  ألجليليالرحمن باشا 
أن كتبهـا   وذكر كتاب األستاذ سالم عبد الرزاقكتاب ٥٠٠م ١٨٨٩/هـ  ١٣١٠

علي الجعفري المتوفى  أمثالطوط تضمنت مؤلفات موصلية مخ ٤٣٦بلغ اعدادهات
 ١١٦٢م والعمرية ومـال صـالح المعمـار المتـوفى عـام      ١٧٨٧/هـ ١٢٠٢

ومن رواد هـذه المكتبـة   .كتابا ١٧م واحمد الملقب بالمسلم وغيرهم و١٧٤٨/هـ
م والحدادي والمال جـرجيس  ١٧٥٦/هـ ١١٧٠المال احمد الجميلي المتوفى عام 

هـ  ١٢٥٩خ يوسف الواعظ الرمضاني وعبد اهللا الدملوجي المتوفى االربلي والشي
محمد المفتي  هم والشيخ عبد اهللا باشعالم العمري والحاج يونس المفتي وولد١٨٤١/

م ومحمد بن علي بن حسـن الخليفـة الحسـني     ١٩٢٠/هـ ١٣٣٩المتوفى عام 
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كتـب  يبلـغ عـدد   )١(م وولده عز الدين الخليفـة  ١٩٤٥/هـ ١٣٦٥المتوفى عام 
  .مخطوط٤٠٧كتابا و١٨الموجودة في خزانتها في مكتبة األوقاف 

تقع المكتبة في جامع بمحلة الرابعية نسبة إلى رابعة :مكتبة ومدرسـة الرابعيـة
ـ   ١٢١٧رمضان /١٧خاتون بنت إسماعيل باشا ألجليلي توفيت في  م  ١٨٠٢/هـ

المحموديـة   ودفنت في الجامع المذكور ويقع كذلك في الزقاق المذكور المدرسـة 
ها الجليليون في الموصل بني عـام  أوالمدرسة الحسينية وهو من الجوامع التي أنش

 ١١٨٨الموصلي ت)سعد اهللا (هـ وقد أرخ بناء الجامع الشيخ سعد الدين  ١١٨٠
  :هـ بأبيات لم تزل مكتوبة على أبواب المصلى وشبابيكه منها األبيات اآلتية 

  يلقى المصلى من رباحفكم *مقام الزهد هذا دار التقوى 

  عن المكروه يأمر بالصالح*خطيب الخير ينهى الناس فيه 

  ولو أعمى يصلي بانشراح*به األنوار تستطع من يراها 

  لذى الخيرات ادعوا بالنجاح*فمنذ قد كان فردا أطال فردا

  وحوقل عند حيا على الفالح*به أرضت زاه قم تعبد

  هـ ١١٨٠عام

                                                             

ال ..ومـا بعـدها    ١٣ص ٤عبد الرزاق ،مصدر سـابق،  ج .٤٦الجلبي،مصدر سابق، ص )١(
ياسـين العمـري، غايـة    .٣١٠العلي بك ،مصدر سـابق، ص . ١٧فرج،مصدر سابق،  ص

رؤوف،مصـــدر ســـابق، ص .٣٢٧م، ص١٩٦٧المرام،الطبعـــة االولـــى، بغـــداد،
 ١١٩٣ياسين العمري ،الدر المكنون، لحـوادث عـام    .١٣٥سيوفي،مصدر سابق،  ص.٤١٧
. ١٨٤ص ،مصدر سـابق،   جوامع الموصل.وما بعدها ١٩٦ص،مصدر سابق، سيوفي . هـ

 .٨٤-٨٩ص،مصدر سابق، م دور العل.٧١-٤٦ص،مصدر سابق، ألجلبي 
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لشيخ سعد الدين بن احمـد الموصـلي ومصـطفى    ومن رواد هذه المكتبة ا     
عبداهللا بن مصطفى الخضـري الطـائي    م و١٧٨٥/هـ ١٢٠٠الصباغ المتوفى 

 ١٣١٦محمـد المتـوفى    وولدهم ١٨٩١/هـ  ١٣٠٩المشهور بالفيضي المتوفى 
 ١٣٨٨م واحمد فخري وشيخ القراء محمد شريف الفيضـي المتـوفى   ١٨٩٨/هـ
 ١٣٥٠مكتبتهـا عـام    أمانةدي كما تولى م والشيخ محمد صالح الجوا١٩٦٨/هـ
م وممن درس به محمد أفندي الدباغ وأجاز بها أيوب أفندي الصمدي ١٩٣١ /هـ

  .)١(في القراءات السبعة

بناها الشيخ عثمان بك ألحيائي بن سليمان باشـا  : )٢(املدرسة العثمانيـةمكتبة 
هـو   وانشأ في الجامع مدرسة كان)م١٨٢٩-١٧٦٤/هـ ١٢٤٥-١١٧٨(ألجليلي 

دار متـولي   إلىأول من درس بها وأوقف فيها كتب مختلفة وكانت كتبها قد نقلت 
هـا  رالجامع محمود بك بن توفيق بك ألجليلي وكان المرحوم داؤد ألجلبي قـد ذك 

مخطـوط   ٥٠وبلغـت   ١٩١٧/هـ ١٣٣٦أحصيت مخطوطاتها عام .ضمن كتابه
 إضافاتمن  ضافةاإلمخطوط ولعل فرق  ٦٣وحسب سالم عبد الرزاق فتبلغ  كتبها

يبلغ عدد الكتب الموجودة في مكتبة األوقاف العائدة )٣(كتابا٥١المتولي عليها وفيها 
  .)٤(م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عاممخطوطات حسب جرد ال٥كتابا و٥١لها 

                                                             

. ٢٨١-٢٨٠-٢٦٧\١،ج،مصدر سابقمنهل األولياء .١٩٧ص،مصدر سابق، جوامع الموصل )١(
 .٩٧-٩٦-٨٣ص ،مصدر سابق، دور العلم .٤١٧ص مصدر سابق،  رؤوف،

 م٢٠٠٦معمرة قبل االحتالل ويدرس فيها العلوم الشرعية والقران الكريم منذ عام )٢(

ال فرج .٣١-٩ص  ٦عبد الرزاق ،مصدر سابق، ج. ١٧١-١٦٨الجلبي ،مصدر سابق، ص )٣(
رؤوف ،مصـدر سـابق، ص   .٣١١العلي بك ،مصدر سـابق،  ص .١٩،مصدر سابق،  ص

 .٨٤-٨٣، ص،مصدر سابق،دور العلم بالموصل   .٤١٧

 .الخزانة مشتركة بين مكتبة مدرسة الرابعية والمدرسة العثمانية)٤(
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بمحلـة حمـام   )١(تقع  المكتبة في مدرسـة العراكـدة  :مكتبة مدرسة العراكدة
عى السيد عركد وكان له عيال المنقوش ويسمى مسجد العراكدة نسبة إلى رجل يد

كثيرون يصلون في هذا المسجد وغلب اسمهم عليه أنشأتها عائشة وفتحية خـاتون  
م يعود زمن بعض المخطوطات الموجـود  ١٧٧٩/م١١٩٤من نساء الجليلين عام 

م  ومكتوبة عليها اسم  متولي الوقف قاسـم  ١٧٧٨/هـ ١١١٣فيه إلى عام بناءه 
ـ  ١٣٢٧حسـين أغـا عـام    أغا بن عثمان أغا بن الحاج   ١٣٣٢و/م١٩٠٩/هـ

كتـاب ووقفهـا   ٤٦م م ومجموعة من المطبوعات وتزيد كتبهـا عـن  ١٩١٣/هـ
للتدريس على أن تؤول التولية إلى ولده عبد الرحمن ثم أصبح الشـيخ عبـد اهللا   
النعمة متوليا عليها ثم سحبت منه يقول ألجلبي بأن معظم مخطوطاته كانـت فـي   

وطات وعدد من المطبوعات ومعظمها من نسخ الشيخ مخط٩البالغة تحتوي على 
م وحسب سـالم عبـد   ١٨٦٩/هـ ١٢٨٥محمد سعيد الجوادي الذي كان حيا عام 

من رواد المكتبة الشيخ محمد أفندي الصـوفي  . مخطوطات٨كتابا و٢٦٤الرزاق 
م والشيخ محمد سعيد بن مال يوسف المتوفى عام ١٩٢٢/هـ  ١٣٤١المتوفى عام 

والشيخ عبد اهللا النعمة والشيخ محمـد سـعيد مـال يوسـف     م ١٩٢٧/هـ ١٣٤٦
يبلغ عدد الكتب العادة له الموجودة في مكتبة )٢(م١٩٥٧/هـ  ١٣٧٧المتوفى عام 

  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عاممخطوطات حسب جرد ٨كتابا و ٢٧٠األوقاف 

تقع المكتبة في المدرسة الواقعة فـي محلـة رأس   :مكتبة مدرسة بكر أفنـدي 
الذي بناه يونس أفندي كاتب أنشأه الوالي محمد أمين باشا ألجليلي  الكور في الجامع

م  وأصبح أمينا لها ١٧٩٢/هـ ١٢٠٧م وانشأ معه مكتبة عام ١٧٧٩/هـ ١١٩٤
                                                             

 . ٢٠٠٨ا عام تتكون من غرفة صغيرة للدرس تم تعميره)١(

ال فـرج  . ١٣٦١٣١-ص ٢عبد الرزاق ،مصدر سـابق، ج . ٨٥الجلبي ،مصدر سابق، ص )٢(
سيوفي،مصـدر سـابق،    .٣١٣العلـي بـك ،مصـدر سـابق، ص     .٢٢،مصدر سابق، ص 

 .٩٢دور العلم ،مصدر سابق، ص.١١٧ص
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م ووقف ١٨٠١/هـ  ١٢١٦واشتهرت المكتبة باسم والده بكر أفندي المتوفى عام 
م قام ١٧٩٧/ هـ ١٢١٢كتاب وفي عام ١٠٠عليها ما يلزمها من تجهيزات ومنها 

بكر أفندي بهدم الجامع والمدرسة وتعميرهما مجددا تذكر بعض المصادر أنه وقف 
م وهي عام بناء المدرسة يبلغ عدد كتبها عـام  ١٧٩٢/هـ ١٢٠٧عليها كتبا عام 

مخطـوط وحسـب سـالم عبـد الـرزاق      ١١٥كتـب و ٨م ١٩١٧/هـ  ١٣٣٦
مال حسـن بـن   كتابا حوت أعماال من نسخ والد باني الجامع ال١١مخطوط و١٣٨

ـ  ١١٣٦شعبان بن عبد الدائم الراوي الذي كان حيا عام  م  مـن رواد  ١٧٢٣/هـ
ـ  ١٢٤٣هذه المكتبة المال يوسف بن عبد الجليل الخضري المتوفى  م ١٨٢٢/هـ

 ١٣١٢-١٢٤٥والحاج يحيى بن خضـر أغـا بـن عبـد الوهـاب السـاعاتي       
المتوفى عام  م والشيخ محمد طاهر بن عبد اهللا ألجلبي الصائغ١٨٩٤-١٨٣٨/هـ

م واسعد أفندي بن سليمان وهو حفيد محمد أفندي واألخير هو شقيق ١٣٣٧/١٨٣٩
م ومحمـد  ١٩٢٨/هـ ١٣٤٧م والمتوفى عام ١٨٩٩/هـ  ١٣١٧بكر أفندي عام 

م ومحمـد رؤوف  ١٩٣٩هـ  ١٣٥٨سعيد بن محمد طاهر ألغالمي المتوفى عام 
حسين بن علي الوالي  م والحاج نعمان بن١٩٦٨/هـ ١٣٨٨ألغالمي المتوفى عام 

يبلغ عدد كتب الموجودة في خزانتها في مكتبة )١(م ١٧٨٠/هـ ١١٩٥المتوفى عام 
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عاممخطوطا حسب جرد ١٢٢كتابا و٢٥األوقاف 

الذي بناه مال احمد أفنـدي  )٢(تقع المكتبة في المسجد :مكتبة املدرسة األمحديـة 
هــ   ١٢٠٧الموصلي المتوفى عـام   كاتب العربية بن الشيخ أبو بكر بن علوان

                                                             

عبد الـرزاق ،مصـدر   .٧١الجلبي ،مصدر سابق، ص .٣٦٥غاية المرام ،مصدر سابق، ص )١(
العلـي بـك ،مصـدر سـابق،     . ٢٣ال فـرج ،مصـدر سـابق، ص   . ٣٢٥ص ٧،  جسابق
جوامـع الموصـل ،مصـدر سـابق، ص     . ١١٢-١١٣سيوفي،مصدر سابق، ص.٣١٤ص

 .١٢٢-١٢١دور العلم ،مصدر سابق، ص.١٤٩

 .م ٢٠٠٨حولت إلى مسجد ومعطل فيها التدريس وقد تم تعميرها عام )٢(
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 ١٢٠١بمحلة باب السراي في زمن الوالي سليمان باشـا ألجليلـي  عـام    ١٧٩٢/
م وقف عليهـا مجموعـة مـن    ١٧٨٧/هـ ١٢٠٢م وأكمل البناء عام ١٧٨٦/هـ

الكتب وشرط عليها عدم إخراج هذه الكتب من المكتبة وذكر بأن من شاء االنتفاع 
أن يكون داخل المكتبة ووقف بستان يكون ريعـه   بمطالعتها وقراءتها توجب عليه

ـ  ١٣١٢لخدمتها وذكرت وقفية مؤرخة عـام   م أن فيهـا عـدد مـن    ١٨٩٤/هـ
كتاب في الفقه الحنفي وكتب أخرى فـي   ٢٥كتابا في الحديث و ٢٨المصاحف و

 ٢٦٠م ذكر ألجلبي عثر علـى  ١٩١٧/هـ ١٢٩٩العقائد والطب وفي حدود عام 
مخطوطات ديوان الشعر للشيخ عالء الدين الرمضاني مخطوط وكتابين ومن بين ال

م  كذلك مؤلفات لمحمد مصطفى ألغالمي المتوفى ١٨٢٨/ هـ ١٢٤٤المتوفى عام 
ـ  ١١٣٨م والشيخ سلطان الجبوري المتوفى عام ١٧٧٢/هـ ١١٨٦ م  ١٧٢٥/هـ

م ومؤلفات لـبعض  ١٨٢٧/هـ ١٢٤٣ومؤلف لمحمد سعيد الجوادي المتوفى عام 
ــة أفــراد األســرة الع ــد .مري وبلــغ  عــدد مخطوطاتهــا حســب ســالم عب

م جدد بعض أقسـام المكتبـة   ١٨٣٧/ هـ ١٢٥٥مخطوط وفي عام ٣٦٦الرزاق
 ١٢٦٠ومدرستها والي الموصل محمد باشا اينجة بيرقدار ووقف ولده عثمان عام 

م عددا من المخطوطات ومن رواد المكتبة الشيخ يوسف بن رمضـان  ١٨٤٤/هـ
 ١٢٣٤لده محمد والحـاج يـونس المفتـي عـام     وو ١٨٢٧/هـ ١٢٤٣المتوفى 

رئيس العلمـاء المتـوفى   (م وكان المال يوسف بن محمود الرمضاني ١٨١٨/هـ
م أمينا لمكتبتها ومحمود سعيد الـواعظ الرمضـاني المتـوفى    ١٩١٥/هـ ١٣٣٤
م كما كان الشيخ يعقوب بن يوسف الرمضاني أمينـا للمكتبـة   ١٩٣٣/هـ ١٣٥٢

هــ   ١٤٠٦الشيخ بشير الصقال المتوفى عـام  م و١٩٣٧/هـ ١٣٥٦أيضا عام 
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يبلغ عدد الكتب الموجودة في خزانتها في مكتبة األوقاف في الموصـل  )١(م١٩٨٥
  .م ٢٠١١/هـ  ١٤٣٢مخطوطا حسب جرد عام  ٣٢١كتابا و١٢٩

الواقعـة بمحلـة   )٢(تقع المكتبة في مدرسة الحاج زكر:مكتبة مدرسة احلاج زكر
احمد بن يونس أغا التاجر الموصلي وكانـت   شهر سوق أنشاها زكريا بن الحاج

مجلدا مـن الكتـب   ٢٠٠م ووقف عليها ١٧٨٦/هـ ١٢٠١تسمى  باسم جده عام 
وخصص لها فهرس مازال موجود عند أحفاده وقد ذكر ألجلبي بان مخطوطاتهـا  

كتابا تـولى  ٢٩مخطوط و ٣١٨مخطوط وتبلغ كتبها حسب سالم عبد الرزاق ٢٩٥
 زكر الموصلي ومن رواد المكتبة محمد سليم االردالني أمانة المكتبة يونس بن مال

م والذي أوقف كتبه قبل وفاته في المكتبة العمرية ١٨٠٨/هـ ١٢٠٣المتوفى عام 
ثم نقلها إلى مكتبة المال زكر وعبد القادر كرد االربلي وعبد اهللا بن محمد العمري 

ـ  ١٢٥٦والمال يحيى المزوري المتوفى  حمـد  م ومحمـد الفيـل وم  ١٨٤٠/هـ
ألرضواني و داؤد الوضحة واحمد قطب واحمد بن حسين أغا وعبـد اهللا محمـد   

يبلغ عدد كتبها الموجودة في مكتبـة  )٣(م١٩٨٢/هـ  ١٤٠٣عمر االربلي المتوفى 
 ١٤٣٢حسـب جـرد عـام   . مخطوطـا ٢٧١كتابـا و  ٤٠األوقاف في الموصل 

  .م٢٠١١/هـ
                                                             

ال . ٣٤٦- ١٣٥ص ٥زاق ،مصدر سـابق، ج عبد الر. ٣٦٧غاية المرام ،مصدر سابق، ص )١(
-٥١سيوفي ،مصـدر سـابق،   .٣١٥العلي بك،مصدر سابق،   ص .٢٥فرج ،مصدر سابق، 

 ٩٣-٩٢دور العلم،مصدر سابق،  ص.٥٣

 .تم تفعيل المدرسة حديثا ويتم تدريس العلوم الشرعية فيها بعد االحتالل )٢(

رؤوف،مصدر سـابق،  .٢٠٣-١٩٠ألجلبي ،مصدر سابق، ص .٦٤سيوفي ،مصدر سابق، ص)٣(
عبـد  .٢٧٠عبد المنعم  ألغالمي األنساب واألسـر،الطبعة األولـى ،بغـداد ،ص    .٤٢٠ص 

ال .٥١مدارس الموصل ،مصـدر سـابق، ص   .٢٠٨-٢٠٧ص  ٨الرزاق،مصدر سابق،  ج 
-١١٠دور العلم،مصدر سـابق،  ص  .٣١٧العلي بك ،مصدر سابق، .٧،مصدر سابق، ٢فرج
١١٣. 
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نعمانية فـي محلـة   تقع المكتبة في مدرسة جامع ال:مكتبة مدرسة النعمانيـة 
 ١٢١٢السرجخانة أنشأها نعمان باشا بن سليمان باشا الجليلي بمسـاهمة والديـه   

م وأصبح امينا لها وبلغ عدد كتبهـا عـام   ١٨٢٥/هـ ١٢٤١م وعام ١٧٩٧/هـ
م ويذكر ١٨٧٨/هـ ١٢٩٦كتاب كما وقف لها كتبا عام ٢٠٠م ١٨٩٩/هـ ١٣١٧

ا  وحسـب كتـاب فهـرس    كتاب٣٥مخطوط و٥٣الجلبي بأنها كانت تحتوي على 
كتابـا  ٧٨مخطـوط و ٥٥مخطوطات مكتبة أوقاف الموصل يبلغ عدد مخطوطاتها 

وتضمنت أعمال لبعض الموصليين من أمثال عبد الوهـاب الجـوادي وعبـد اهللا    
 ١٢٧٦الدملوجي ومن رواد المكتبة الشيخ عبد الرحمن الكـالك المتـوفى عـام    

ـ  ١٣١١م وولده عبد اللطيف المتوفى١٨٥٩/هـ م وصـالح أفنـدي   ١٨٩٣/هـ
 ١٣٢٣م وعبد الوهاب الجـوادي المتـوفى   ١٨٨٨/هـ ١٣٠٦الخطيب المتوفى 

كتابـا   ٨٠يبلغ عدد الكتب الموجودة في خزانتها بمكتبـة األوقـاف  )١(م١٩٠٥/هـ
  .م ٢٠١١/هـ ١٤٣٢مخطوطا حسب جرد عام٣٧و

تقع المكتبة في جامع المحمـودين بالمحلـة   :مكتبة مدرسة جامع احملمودين  
ماة بنفس االسم أنشأتها زوجة الوالي محمد باشا بن محمد أمين  باشا ألجليلي المس

م بالمشاركة مع ابنها محمود باشا ألجليلي الذي أصبح ١٨٠٦/هـ ١٢٢١المتوفى 
كتـاب  ١٩م وبلغ عدد كتبها كما ذكر ألجلبي ١٧٩٧/هـ ١٢١٢أمينا لها بعد عام 

ابـا فـي ضـمنها    كت٥٤مخطـوط   ٣٥مخطوط ووحسب سالم عبد الرزاق  ٢٨و
ـ  ١٢٢٦تخاميس موصلية لعبد اهللا بن محمد أمين المتوفى  م ومحمـد  ١٨١١/هـ

حافظ بن الشيخ احمد الموصلي وعبد الوهاب بن محمد إمام جامع النبي جرجيس 
ومـن رواد المكتبـة   .م وغيرهم ١٧٧٢/هـ ١١٨٦ومحمد ألغالمي المتوفى عام 

                                                             

ال ٢٨٣-٢٦٥ص ٧عبد الرزاق ،مصـدر سـابق، ج  .٢٢٧-٢٢٤ص ألجلبي ،مصدر سابق، )١(
 ..٨٤دور العلم ،مصدر سابق، ص.،مصدر سابق،٣١٨العلي بك .٢٨فرج ،مصدر سابق، ص
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 ١٢١٢كـان حيـا عـام     الشيخ عزيز مال عبد الرحمن المدرس الكردي الـذي 
يبلغ عدد . )١(م والشيخ عبد الرحمن أفندي بن مال احمد الخباز وغيرهم١٧٩٧/هـ

ـ  ١٤٣٢كتب الموجودة في خزانتها بمكتبة األوقاف حسب جرد عام م ٢٠١١/هـ
  .مخطوطا٣٢كتابا و٥٤

  )٢(تقع المكتبة في مدرسة جامع النبي شيت:مكتبة مدرسة جامع النبي شيت
نبي شيت أنشأها  والي الموصل  احمد باشا بن سـليمان باشـا   في منطقة جوبة ال

م وخصص المين المكتبة مبلغ من المال كأجر له ١٨١٥/هـ ١٢٣١ألجليلي عام 
كتاب وأمين مكتبتها الشيخ عبد ٦٠٠ووقف عليها مخطوطات شتى بلغ عدد كتبها 

عام م والحاج عبداهللا بن حسن  ١٩٠٩/هـ ١٣٢٧الغفور بن حسن الحبار المتوفى 
 ١٣٩٢م وبعده الشيخ عبـد الغنـي الحبـار المتـوفى عـام      ١٩٣٧/هـ ١٣٥٦

م ١٨٨٢/هـ ١٣٠٠م كان للمكتبة سجل خاص باالستعارة مؤرخ بعام ١٩٧٣/هـ
ومخطـوط وضـمت مؤلفـات    ٢٢١كتـب  ١٠ذكر ألجلبي بان عدد كتبها بلـغ  .

لموصليين مثل ترتيب حسن لوالي الموصل حسن باشا ألجليلـي المتـوفى عـام    
م والشيخ محمد العبدالي ونعمان العمري ومحمد أمين العمري ١٨١٧/هـ ١٢٣٢

كتابـا  ١٣١مخطـوط و ٢٣٦وحسب سالم عبد الرزاق بلـغ عـدد مخطوطاتهـا    
نسخة من المصحف الشريف كان قد أوقف احدها والي الموصل محمد اصف ٣٣و

م  ومن أشهر روادها الشيخ عبد الرحمن بن عبـد  ١٨١٢/هـ ١٢٢٨أفندي عام 

                                                             

عبـد  .٩٢-٩١الجلبـي ،مصـدر سـابق، ص   .٢٢٣جوامع الموصل ،مصـدر سـابق، ص   )١(
العلي بـك ،مصـدر   ٣٠ال فرج ،مصدر سابق، .٣٤٤-٣٣٢ص ٨الرزاق،مصدر سابق،  ج

 .١٠٠-٩٨دور العلم ،مصدر سابق، ص .٣١٩صسابق، 

تقع المدرسة في البوابة الشرقية للجامع وقد هدمت وبنيت من جديـد وتسـتخدم أالن الغـرف    )٢(
 .المهندس زيد شنداله .العلوية كمقر لهيئة علماء المسلمين 
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كتابـا  ١٤١يبلغ عدد كتب الموجـودة فـي خزانتهـا بمكتبـة األوقـاف      .)١(النبي
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢مخطوطا حسب جرد عام٢٣٤و

بمحلـة الرابعيـة   )٢(تقع المكتبة في مدرسة الحسـنية  :مكتبة املدرسة احلسنية
ـ  ١٢٣٢أنشأتها فردوس خاتون بنت يحيى أغا بن مصطفى أغا عام  م ١٨١٦/هـ

حسين باشا ألجليلي الذي تولى منصـب واليـة   وهي زوجة حسن باشا بن الحاج 
م وتوفي في العام نفسه وقد اشترك مع زوجته في ١٨١٧/هـ ١٢٣٣الموصل عام 

بناء المكتبة ووقف عليها مجموعة المخطوطات النادرة وسميت المكتبـة باسـمه   
ـ  ١١٣٩وجلب لها مجموعة من الكتب التي طبعت في استانبول عام  م ١٧٢٧/هـ

ـ  ١٢٣٧وم على خدمتها وفي عـام  وخصص لها موظف يق م وقفـت  ١٨٢١/هـ
فردوس خاتون مجموعة من المخطوطات في المكتبة وعند إعالن الحرب العالمية 
األولى اتخذ الجيش العثماني هذه المكتبة مستشفى لهم حيث نقلت كتبها إلـى دار  

 ١٣١٧المتولي وقام بأعداد سجل فهرس فيه كتب المكتبة وبلغ عدد كتبهـا عـام   
كتاب وكان أمين المكتبة الشيخ محمد أفندي المفتي وبلغ عـدد  ٣٠٠م ١٨٩٩/هـ

مخطوطا ضمنها عـدد مـن    ٣١٧م ١٩١٧/هـ  ١٣٣٦مخطوطاتها بحدود عام 
مخطوط  والفرق بين عـدد  ٣٣٦م ١٩٧٤/هـ ١٣٩٤الكتب المطبوعة وبلغت عام

ال الكتب و المخطوطات و بين ما ذكره ألجلبي والمرحوم سالم عبد الرزاق  ليس أ
إضافة المخطوطات الخاصة بمدرسة محمود أغا بن سليمان أغـا ألجليلـي إلـى    

                                                             

ــابق،  ص)١( ــدر س ــابق،  ص .١٥٧-١٥٤سيوفي،مص ــدر س ــع .٥٣٥رؤوف،مص جوام
ال فـرج  .٢٦٢-١٣٩ص ٢عبد الرزاق ،مصدر سـابق، ج .٢١٧الموصل،مصدر سابق،  ص

-٧٣دور العلم،مصدر سابق،  ص .٣٢٠العلي بك ،مصدر سابق، ص.٣١،مصدر سابق، ص
٧٤. 

وتسمى كذلك بالمدرسة الفيصلية وهي مدرسة كبيرة تحوي العديد من الغـرف وبنيـت مـن    )٢(
 .ع مقابل جامع الرابعيةالجص والحجر وقد حولت إلى سكن وتحتاج إلى إعادة تأهيل اثري وتق
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م تحتوي خزانة الكتب على ١٩٦٣/هـ ١٣٨٣خزانة كتب المدرسة الحسنية عام 
مؤلفات لعدد من المؤلفين المواصلة أمثال سيد إبراهيم سيد احمد الموصلي الـذي  

 ١٢٥٥المتوفى عام  م وقاسم بن يحيى الموصلي١٧٧٢/ هـ ١١٨٦كان حيا عام 
م ومن رواد المكتبـة  ١٧٣٣/ هـ ١١٤٦م وعثمان الخطيب المتوفى ١٨٣٩/هـ

الشيخ يوسف صديق الرمضاني وممن تولى أمانة المكتبة احمـد بـن مصـطفى    
م والشيخ عبد اهللا النعمة المتوفى عـام  ١٨٧٨/١٩٣٧هـ ١٢٩٦/١٣٥٦الكزبزي 

ـ  ١٤٢٠م م والشيخ صالح المتويتي المتوفى عا١٩٥٠/هـ  ١٣٧٠ م ١٩٩٩/هـ
يبلغ عدد الكتب الموجودة في .)١(م٢٠٠٩والمرحوم سالم عبد الرزاق المتوفى عام 

مخطوطـا حسـب جـرد    ١٣٣كتابـا و ١٤١الخزانة العائدة لها بمكتبة األوقـاف  
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عام

بمحلـة القنطـرة   )٢(تقع المكتبة في مدرسة الحجيـات :مكتبة مدرسة احلجيات 
رقد حمام باب البيض وقريبة من جامع الزيواني وعلـى  وهي تجاور م)الحويرة(

ـ  ١٢٤١سور الموصل إنشأها كل من الحاجة عادلة خاتون المتوفى  م ١٨٢٥/هـ
والحاجة فتحية خاتون بنتي عبد الفتاح باشا بن إسماعيل باشا ألجليلي المتوفيتـان  

م كما أصبحتا قيمتـين علـى   ١٨١٤/هـ ١٢٣٠م بحدود ١٨٣٠/هـ ١٢٤٦عام 
م بنت الحاجة عادلة خاتون سبيال للمكتبة ١٨٢٥/هـ ١٢٤١لمكتبة وفي عام أمانة ا

ووقفت الحاجتان مجموعة من المخطوطات وتذكر بعض المصادر أن الـواقفتين  .
م على ما يلزم صرفه على المكتبة وهـذا  ١٨٥٠/هـ ١٢٦٧قد حررتا وقفية عام 

                                                             

عبد الرزاق ،مصدر سابق، .٤١٩رؤوف ،مصدر سابق، ص.١٢٠ألجلبي ،مصدر سابق،  ص)١(
ال فرج .٣٢١العلي بك ،مصدر سابق، ص .٣٩سيوفي ،مصدر سابق، ص.٢٧٢-٣٥ص ١ج

 .٩٨-٩٧دور العلم ،مصدر سابق، ص .٣٢،مصدر سابق، ص

كتب تحتوي على باب خشبي منقوش مـن  حولت الى سكن ومعطل فيها التدريس وفيها غرفة )٢(
 .أنفس ما يكون
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 ١٢٣٧ا عـام  يتعارض مع عام وفاتهما ولعل الوقفية قد صدرت من قبل إحداهم
م قام المال عبد اهللا بن احمد بن ألغالمي ١٩٢٣/هـ ١٢٣٩وفي عام .م ١٨٢١/هـ

رتب لها داؤد ألجلبي فهرسا وكـان  . بوقف مخطوطات متنوعة ورسم عليها ختمه
مخطوطا وهي من مخطوطات الفقه الشافعي وبلغت عـدد   ٢٠٦عدد مخطوطاتها 

يبلغ )١(وإسطرالبان نادرانكتابا ٨٢مخطوطا و٣٤٤، م١٩٧٤/هـ ١٣٩٤كتبها عام
مخطوطا حسـب  ٣١٦كتابا و٨٥عدد الكتب الموجودة في خزانتها بمكتبة األوقاف 

  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عامجرد 

بمحلـة  )٢(تقع المكتبة في مدرسة جامع الخاتون:مكتبة مدرسة جامع اخلـاتون 
 ١٢٤١حوش الخان بالموصل أنشأتها مريم خاتون بنت محمد باشا ألجليلـي عـام  

م  ومشاركة أخوها محمد أمين باشا ألجليلي وأمها هيبة خاتون تـولى  ١٨٢٥/هـ
أمانة المكتبة مريم خاتون بنت محمد باشا ألجليلي وبعد وفاتها تولى أمانة المكتبـة  

ـ  ١٣٦٣سليمان بك بن عبد اهللا بك ألجليلي المتوفى عام م ولمـا فـتح   ١٩٤٣/هـ
المتولي سليمان بك بن م نقلت كتبها إلى دار ١٩١٧/هـ ١٣٣٦شارع نينوى عام 

م ١٩٢١/هـ ١٣٤٠عبد اهللا بك ألجليلي ولم تعاد حتى بعد  تجديد بناء المكتبة عام 
مخطوط وذكر ألجلبي عند اطالعـه  ١٥٠م ١٨٩٩/هـ ١٣١٧كان عدد كتبها عام

م بـان عـدد كتبهـا    ١٩١٨/هـ ١٣٣٧على الكتب في دار المتولي بحدود عام 
كتـاب ومـن   ٨٠مخطوط و٦٤لرزاق كتاب ومخطوط وتبلغ حسب سالم عبد ا٥٥

رواد هذه المكتبة الشيخ عبد الرحمن أفندي بن مال احمد الخباز وسعيد أفندي بـن  
 ١٤٠٧شهاب الدين المليسي والشيخ عثمان بن محمد بن عبيد الجبوري المتـوفى  

                                                             

سيوفي ،مصدر سـابق،  .٧ص ٣عبد الرزاق،مصدر سابق،  ج.٩٨ألجلبي،مصدر سابق،  ص)١(
دور العلـم  .٤٢٠رؤوف ،مصدر سابق، ص.١٩-١٨مدارس الموصل ،مصدر سابق، .٤٠ص

 .١٠٥-١٠٤،مصدر سابق، ص

 .أالن جامع تقام فيه الصالة)٢(
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يبلغ عدد الكتب الموجـودة فـي خزانتهـا    .)١(م ومحمد عمر الحديدي ١٩٨٦/هـ
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عاممخطوطا حسب جرد ٥٥ا وكتاب٨١بمكتبة األوقاف 

في محلة اإلمام )٢(المدرسة المكتبة في تقع هذه):الصائغ (مكتبة مدرسة أجللبي 
إبراهيم غربي مسجد األمام المذكور بناها عبد الرحمن جلبي بن محمد الصائغ عام 

م ألجل أخيه رئيس العلماء نور الدين أبـي محمـد عبـد اهللا    ١٨٣٤/هـ  ١٢٥٠
ودرس  م تولى أمانة المكتبة ١٨٩١/هـ ١٣٠٩ر بابن الصائغ المتوفى عام الشهي

عبد اهللا أفندي الصائغ  ثم درس بعـده طـاهر    هفيها مال احمد الخياط ودرس بعد
د عمارتها قاسم أفندي بن سليمان بـن  اها وأعءافتدي بن عبد اهللا الصائغ وتهدم بنا

جرد كتبها ألجلبي فبلغت  اهـ وجلس للتدريس به ١٣٤٠عبد الرحمن الصائغ عام
مخطـوط  ٢٩٨مخطوط وحسب سالم عبد الرزاق تبلغ  ٢٦١كتابا و ٢٠٠أكثر من 

كتابا تتضمن انجازات للشيخ عبد اهللا الصائغ وولده محمد طـاهر واحمـد    ٢٤٢و
ومن رواد المكتبة احمد بن الخياط وعبد اهللا الصائغ وولده محمـد طـاهر   .الخياط

م ١٩٣٢/هـ ١٣٥١وحفيده قاسم المتوفى عام  م١٩١٨/ هـ ١٣٣٢المتوفى عام 
يبلغ عدد كتب خزانتها الموجودة في مكتبـة األوقـاف   .)٣(واحمد بن محمد الجراح

  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عاممخطوطا حسب جرد ٢٧١كتابا و ٢٨٠

                                                             

عبـد الـرزاق   .٨٢-٧٩ألجلبي ،مصـدر سـابق، ص  .١٧٣و٥١ابق، صسيوفي ، ،مصدر س)١(
أل فـرج ،مصـدر سـابق،    .٣٢٤العلي بك ،مصدر سابق، ص. ٣٣٥ص٧،مصدر سابق، ج

 .١٠٥-١٠٤دور العلم ،مصدر سابق، ص .٣٧ص

 .م٢٠١١يتم تعميرها وتاهيلها للعمل منذ العام )٢(

 -٢٦٠-١٤٧ص٧عبـد الرزاق،مصـدر سـابق،  ج   .١٦٤-١٥١ألجلبي،مصدر سابق،  ص)٣(
دور العلم ،مصـدر  .٣٢٥العلي بك ،مصدر سابق، ص.٣٨آل فرج ،مصدر سابق، ص.٢٢٨

 .١٢٠-١١٩سابق، ص 
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جامع السلطان ويس )١(تقع المكتبة في مدرسة :مكتبة مدرسة احلاج حسني بك 
ـ  ١٢٦٩سين بك بن علي بك عامبمحلة باب المسجد أنشأها الحاج ح م ١٨٥٢/هـ

 ١٢٣٢وأصبح أمينا لها وقف عليها مجموعة مـن الكتـب والمخطوطـات عـام    
كتابا وأوقف عليها مجموعة أخرى من الكتب عام  ٢٦٠م وكان عددها ١٨١٦/هـ

كتابا ووقف عليها  ٢٠٠م بلغت ١٨٩٩/هـ ١٣١٧م وفي عام ١٨٥٨/هـ ١٢٧٥
لة عبدو خوب والذي كان مديرا لألوقـاف  القاضي محمد سعيد أفندي وهو من مح

مخطـوط  ٢١م ولعلها المذكورة عند ألجلبي بأنها ١٩١١/هـ ١٣٣٠الموصل عام 
 ١٣٩٤كتابـا أمـا عـام   ١١٥مخطوط فأصبحت ٩٤كتابا مطبوع إضافة إلى ١٥و

مخطـوط  ١٥١م  فبلغت عدد موجوداتها من الكتـب والمخطوطـات   ١٩٧٤/هـ
ن مواصلة من أمثال محمد أمـين متـولي   كتابا ومن محتوياتها موجود ناسخي١٤٠

م ومحمد حسن مال احمـد الحبيطـي   ١٨٣٧/هـ ١٢٥٣جامع النبي جرجيس عام 
م وأخوه عبد القادر واحمد بن السـيد محمـد الموصـلي    ١٨٥٤/هـ ١٢٧١عام

 ١٣١٤ومن رواد هذه المكتبة سعيد بن سيد علي الخليفة المتوفى عـام  .وغيرهم 
م وولده ١٨٧٤/هـ ١٢٦٤ندي الخليفة عام م ومحمد شريف ومحمد أف١٨٩٦/هـ

يبلغ عدد كتب خزانتها الموجودة بمكتبة األوقـاف  فـي الموصـل    . )٢(عز الدين
  .م٢٠١١|هـ  ١٤٣٢مخطوطا حسب جرد ٣١٨

في مدرسة مسجد األمام إبراهيم بشـارع  )٣(تقع المكتبة :مكتبة مدرسة اخلياط 
الدين احمد بن محمد بن طه  سوق الشعارين وبالمحلة المسماة باسمه أنشأها شهاب

                                                             

تقع في باحة جامع السلطان اويس وهي عبارة عن ثالث غرف وهي أالن غرفة اإلمـام مـع   )١(
 .مصلى النساء وهي مهملة وتحتاج إلى إعادة تأهيل

العلـي بـك ،مصـدر    . ٣٩ص٦،مصدر سابق،  جعبد الرزاق.٩٣ألجلبي ،مصدر سابق، ص)٢(
 .١٣٠-١٢٩دور العلم ،مصدر سابق، ص.٣٩آل فرج ،مصدر سابق، ص . ٣٢٥سابق، ص

 .كانت جزء من مسجد اإلمام إبراهيم واخذ منها الشارع في منطقة الشعارين)٣(
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م وكان أمينها ولده سراج الدين ١٨٥٧/هـ ١٢١٤العقيلي الشهير بابن الخياط عام 
احمد بن شهاب الدين احمد بن محمد بن طه العقيلي المعروف بابن الخياط ووقف 

م وكذلك حفيده يونس عام ١٨٩٨/هـ ١٣١٦عليها مجموعة من المخطوطات عام 
كتاب وحسب سالم  ١٧مخطوط و١٣٥لبي أنها بلغت م ذكر ألج١٩٠٧/هـ ١٣٢٥

م يبلغ ٢٠١١/هـ ١٤٣٢عاموحسب جرد .)١(كتابا٤٦مخطوط و٢٢٤عبد الرزاق  
كتابـا ودوريـة واحـدة    ٥١عدد كتب خزانتهـا الموجـودة بمكتبـة األوقـاف     

  .مخطوطا١٩٨و

جامع عبد اهللا بك )٢(تقع المكتبة في مدرسة:مكتبة مدرسة جامع عبد اهللا بـك 
 ١٣٠٣شريف بك بمحلـة رأس الكـور أنشـأها عبـد اهللا بـك عـام       بن محمد

 ١٣١٧وأصبح أمينا لها ولكن سـالنامة الموصـل معـارف لعـام     .م١٨٨٥/هـ
م ذكرت بان باني المكتبة هو والده شريف بك زادة وكان عدد كتبهـا  ١٨٩٩/هـ

مخطـوط  ١٩كتـاب و  ١٠٠كتابا وذكر ألجلبي بان فيها مكتبة صغيرة فيها  ٤٥٠
ومن رواد هذه المكتبـة محمـد   .مخطوط١٨كتابا و٨٩عبد الرزاق   وحسب سالم

م وعبد ١٩٣٣/هـ ١٣٥٢أفندي الشعار ومحمد الصوفي واحمد القلةجي المتوفى 
اهللا الصوفي والحاج ياسين ونعمان بن حسين ويبلغ عدد كتب خزانتها الموجـودة  

  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عاممخطوطا حسب جرد ١٧كتابا و٩٦بمكتبة األوقاف 

                                                             

ال فرج .١٢٧-٧ص  ٥عبد الرزاق ،مصدر سابق، ج ١٤٨-١٤٠ألجلبي ،مصدر سابق، ص)١(
دور العلـم ،مصـدر سـابق، ص    .٣٢٦العلي بك ،مصدر سابق، ص.٤٠، ص،مصدر سابق

١٢٨-١٢٧. 

 .تحولت في الوقت الحاضر إلى جامع واألثر للمدرسة)٢(
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جامع حمو القدو قرب سوق )١(تقع في مدرسة:بة مدرسة جامع محو القدو مكت
 ١٢٩٨الميدان أنشأها الحاج عبد اهللا بن محمد جلبـي بـن عبـد القـادر عـام      

كتابا وحسب سالم عبد ٣٣مخطوطا و١٦م وأصبح أمينا لها وكان فيها ١٨٨٠/هـ
ـ  .كتابا ٢٨مخطوطات و٣الرزاق يبلغ عدد كتبها  يخ احمـد  من رواد المكتبـة الش

 ١٣٦٠وأخيه عثمان الديوه جي وإبراهيم بن الحاج ياسين القصاب المتوفى عـام  
م يبلـغ  ٢٠١١/هـ١٤٣٢عاموحسب جرد .)٢(م ومحمد شريف الفيضي١٩٤١/هـ

  .مخطوطات ٣كتابا و٢٩عدد كتبها الموجودة بمكتبة األوقاف 

اه بحدود   :مكتبة مدرسة جامع باب الطوب  یقع في منطقة جوبة البكارة بن
ھـ  وكان ١٢٣٠ھـ عثمان درباس وجدده عبد اهللا بن جرجیس بطال سنة ١١٥٧سنة 

ام         ل ع ا قب ي خزانتھ ودة ف ب الموج دد الكت ـ ١٤٢٤ع بعة   ٩٦م ٢٠٠٣/ھ ا وس كتاب
ـ ١٤٣٢عـام يبلغ عدد كتبها حسب جـرد  و .مخطوطات  كتابـا  ٩٩،م٢٠١١/هـ

  .مخطوطات٣و

افتتحت هـذه  )٣(الكبير تقع المكتبة في الجامع ألنوري:مكتبة املدرسة اإلسالمية 
م واستبدل اسمها ١٩١٩/هـ١٣٨٨المكتبة مع المدرسة في شهر تشرين األول عام 

م تولى أمانة المكتبة الشيخ عبد اهللا النعمة ١٩٢٨/هـ١٣٤٧بالمدرسة الفيصلية عام
ـ ١٣٦٩حتى وفاته عام  م اُهـدي إليهـا العديـد مـن المطبوعـات      ١٩٥٠/هـ

م ١٩٢٣/هـ١٣٤٢ي وأحصاها ألجلبي عام والمخطوطات وخاصة من النادي األدب
ــغ ٦٨وبلغــت  ــرزاق  تبل ــد ال مخطــوط  ١٨٠مخطــوط حســب ســالم عب

                                                             

 .م وهي متهيئة لالستخدام ٢٠١٠تم إعادة بناء المدرسة فوق محالت الوضوء حديثا عام )١(

لي بـك ،مصـدر   الع.١٤١ص ٦عبد الرزاق ،مصدر سابق، ج.٧٨ألجلبي،مصدر سابق،  ص)٢(
 .١٣٢دور العلم،مصدر سابق،  .٤٢ال فرج ،مصدر سابق، ص.٣٢٧سابق، ص

 ).حسن باشا(كانت موجودة في الجامع الكبير النوري ثم تحول موقعها إلى المدرسة الفيصلية )٣(
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كتابـا  ٢٦٢م فتبلـغ كتبهـا   ٢٠١١/هـ ١٤٣٢عامأما حسب جرد .)١(كتابا٢٠٣٥و
  .مخطوطا١٦٩دورية١٩و

تقع المكتبة في مدرسة جامع ألرضـواني بمحلـة   :مكتبة مدرسـة ألرضـواني 
م ووقـف  ١٩١١/هـ١٣٣١شيخ محمد ألرضواني عام الشيخ محمد أنشأها أحفاد ال

مخطـوط  ١٣كتاب اغلبها من المطبوعات و  ٤٠٠عليها كتبا بلغت حسب الجلبي 
ضمن كتبها ومخطوطاتها عدة مؤلفات لعلماء مواصلة وحسب سالم عبد الـرزاق  

كتاب ١٣٩٩مخطوط و٢٩٧يبلغ عدد الكتب في الخزانة الموجودة بمكتبة األوقاف 
ـ ١٤٣٢وحسب جـرد  )٢(يفت بعد وفاتهمطبوع وقفت وأض م بلغـت  ٢٠١١/ هـ

  .مخطوط٢٤٩دوريات و٤كتاب و١٤٢٣

علم من :)م١٨٥٢/١٩٣٨-ه١٢٦٩/١٣٥٧( ألرضـوانيحممد عثمان  الشيخ
 أجـازه أعالم الموصل ولد بالموصل ودرس على يد الشيخ صالح الخطيب كمـا  

ـ  هالشيخ عبد الحق الحجازي من علماء السعودية درس على يد فـي    هعند ذهاب
مدرسة العلى  وأوقفهابيوت المجاورة له الواشترى  هرحلة الحج وسع مسجد عائلت

الشـيخ عبـد اهللا النعمـة     أمثالوالجامع تخرج على يده كبار علماء الموصل من 
والشيخ أيوب الصمدي والشيخ احمد وعثمان الديوه جي والشيخ عبد اهللا الحسـو  

 ألنعيمـي لخطيب والشيخ سيد علـي  والشيخ رشيد الخطيب و الشيخ سعد الدين ا
وكان للشيخ  اإلدراكوفائق الدبوني  كان الشيخ قليل الكالم وافر المعلومات واسع 

                                                             

-٤١م ألجلبـي ،مصـدر سـابق، ص    ١٩٥١\١٢\١٩في  ١٠٤جريدة صدى األحرار العدد )١(
ال فـرج  ٣٢٧العلي بك ،مصدر سابق، ص.١٢٦-١٣ص٢جعبد الرزاق ،مصدر سابق، .٤٢

 .٤٢،مصدر سابق، ص

عبد الرزاق ،مصـدر  .١٥٠-١٤٨ألجلبي ،مصدر سابق، ص .٣٢سيوفي ،مصدر سابق، ص)٢(
دور .٤٢ال فرج ،مصدر سـابق، ص .٣٢٨العلي بك ،مصدر سابق، .٢٠١-٤٩ص٨سابق، ج

 .١٣٥العلم ،مصدر سابق، ص
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ـ افكان بها مث هتجارت  . اهللا هال للتاجر المسلم الصالح في البيع والشراء توفي رحم
  .)١(م٦/٧/١٩٣٨هـ الموافق  ٧/٥/١٣٥٧بالموصل يوم 

الميـدان بنـي   / يقع في محلة الكوازين )امعاملسجد اجل(مكتبة جامع املصفي 
م على يد عتبة بن فرقد السلمي فاتح الموصل  هو أول مسـاجد  ٦٣٨/هـ ١٦سنة

ـ  ١٤٢٤الموصل كان يبلغ عدد كتبهـا عـام   كتابـا و خمسـة   ٨٦م ٢٠٠٣/هـ
كتابـا   ١٠٢م يبلغ عـدد كتبـه   ٢٠١١/هـ ١٤٣٢عاموحسب جرد . مخطوطات

  .وخمسة مخطوطات

يقع ) جامع الخضر ، الجامع األحمر(  :اجلامع ااهدي مكتبة جامع مكتبة 
م بناه  مجاهد الدين قميـاز   ١١٧٩/هـ ٥٧٥في الرابضة السفلى لمدينة الموصل 

والربـاط والجسـر ألمجاهـدي    ) المستشـفى (الرومي الذي بنا كذلك البيرمستان
والقيصرية في الموصل تحتوي خزانته على ثـالث مخطوطـات حسـب جـرد     

  .م ٢٠١١/هـ ١٤٣٢عام

 ٦٠٧يقع المسجد قرب يحيى أبو القاسم بني بحدود :األمام حمسن جامع مكتبة 
ورية وفـي العهـد   نكان يسمى المدرسة ال.هـ بناه  نور الدين ارسالن االتابكي 

االتابكي ثم توقفت الدراسة فيه وتحول بعد أعماره إلى مسجد  وقبل نصف قـرن  
 ١٤٢٤ل مكتبات الموصلية العامة عامتحول إلى جامع تقام فيه الصالة حسب جدو

                                                             

 ينظـر ، ١٤-١٠ص\١جالطبعة األولى ،الموصل، ،لموصلاحمد المختار تاريخ علماء ا ينظر)١(
تناول فيـه حيـاة   م ١٩٨٢،الطبعة األولى ،الموصل،كتاب اإلمام ألرضواني لمحفوظ العباسي 

الشيخ وأسرته وشيوخه وتالميذه وأصحابه ويعد مصدر من المصادر المهمة لدراسـة تـاريخ   
بعة األولى ،مركـز دراسـات   عمر الطالب ، موسوعة أعالم الموصل ، الط. علماء الموصل 

 .٤٥٧م،ص٢٠٠٥الموصل ، 
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كتابا ٢١٧يبلغ عدد الكتب في خزانته . كتابا١٩٩م كان عدد كتبها يبلغ ٢٠٠٣/هـ
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عامحسب جرد 

هـ  بناه عمر بن مصطفى المخيـول   ١٢٢٠أنشأ عام :مكتبة  جامع خميـول 
تابا وهو نفـس  ك٥٧يبلغ عدد الكتب الموجودة حاليا والعائدة له في مكتبة األوقاف 

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤العدد الوارد عام

 ١٣١٤يقع في محلة المياسة يعود تاريخ بنائه إلى عـام  :مكتبة جامع املياسـة 
ـ  ١٤٢٤هـ بناه  يونس بن سليمان بلغ عدد كتبها عـام  كتابـا  ٣٧١م ٢٠٠٣/هـ

  .م ٢٠١١/هـ ١٤٣٢عامكتابا حسب جرد ٤٠٨واليوم يوجد في مكتبة األوقاف  

يقع في محلة السوق الصغير بناه عمـر الخليـل سـنة    :الصياغ مكتبة مسجد 
هـ يدل على ذلك حجر من الحالن مكتوب عليه أبيات من الشعر تؤرخ   ١١٥٠

لبنائه أعاد أعماره مجموع من الصاغة في ثمانينات القرن الماضي وعيد أعمـاره  
ـ  ٢٠٠٣مرة أخرى عام  ان م وهناك لوح مثبت باسم عبد العزيز محمد النجيفي ك

 ١٤٢٤كان عدد كتبها الموجـودة عـام  . احد المساهمين في أعماره في ذلك العام 
م فيوجد ٢٠١١/هـ ١٤٣٢عامأما حسب جرد . كتب  ومخطوطتين٨م ٢٠٠٣/هـ

  .كتب تعود للمسجد المذكور٨في خزانتها 

يقع  في محلة المياسة يبلغ عـدد كتـب    ):املياسـة(مكتبة جامع الشيخ خالد 
  .م٢٠١١ /هـ ١٤٣٢عامكتبا حسب جرد ٦٨ الموجودة في خزانته

يقع في محلة باب البيض مسجد صغير  ):االمحدية(مكتبة مسجد الشيخ خالد 
ـ  ١٤٢٤يبلغ عدد كتبه الموجودة  في مكتبة األوقاف عام كتابـا  ٣٩م ٢٠٠٣/ هـ

م تبلغ الكتـب العائـدة  إليـه    ٢٠١١ /هـ ١٤٣٢عاموحسب جرد .ومخطوطتين
  .كتابا٤١
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يقع في محلة المنصورية بني عام  ):شيخ حممد(منصورمكتبة جامع احلاج 
م بناه  منصور بن حسين يوجد مخطوطتان تعودان إلى مكتبته ١٦٧٣/هـ  ١٠٨٤

م وهو نفس العدد الـوارد  ٢٠١١ /هـ ١٤٣٢عاماألوقاف حسب جرد في مكتبة 
  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤عام

أ علـى  منش) العبد الصالح(يقع في محلة عبد خوب) :عبد خـوب(مكتبة مسجد 
م يقطنها اليهـود وتعـرف   ١٩٥٢كانت المنطقة قبل عام (عبد خوب /٤٣التسلسل 

األوقـاف حسـب   كتابا في مكتبة ٣٨يبلغ عدد كتب خزانته )بمحلتهم  في الموصل
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عامجرد 

يقع في  حي موصل الجديـدة فـي الجانـب     :مكتبة جامع اليقظة اإلسالمية
 ١٤٢٤ستينات القرن الماضي كان عدد كتبه عاماأليمن من مدينة الموصل بني في 

كتـاب  ٣٥كتابا و يبلغ عدد كتبه الموجودة  في مكتبة األوقـاف  ٢٦م ٢٠٠٣/ هـ
  .م٢٠١١ /هـ ١٤٣٢عامحسب جرد 

يقع  في حي الثقافة في الجانب األيسر من الموصل :مكتبة جامع حي الثقافـة 
. كتابا٣٤م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤بني في ستينات القرن الماضي وكان عدد كتبه عام

كتابـا حسـب جـرد    ٤٣يبلغ عدد الكتب الموجودة في مكتبة األوقاف والعائدة له 
  .م٢٠١١ /هـ ١٤٣٢عام

عبـد الفتـاح   (م من قبـل آل المـالح   ١٩٦٨أنشأ عام  :مكتبة جامع املالح
علـى  )عبد الغني أوالد يوسف وعبد العزيز وعبد الخالق أوالد رشيد /احمد/امجد/

ار الموصل يبلغ عدد الكتب الموجودة في مكتبـة األوقـاف   جو ٥٦/٥٠٨القطعة 
 ١٤٣٢عامحسب جرد كتابا ١١بلغت  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤عام كتابا١٠والعائدة له 

  .م٢٠١١ /هـ
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یقع  في محلة شھر سوق وھو مسجد قدیم  جدد سنة    :مكتبة جامع احلبيطي 

ل    ١٣٧٤ ة الموص ھ بلدی ـ  جددت ام . ھ ي ع ـ ١٤٢٤وف دد كتبھ  ٢٠٠٣/ھ ان ع ا م ك
ا١٠٨ اف      .كتاب ة األوق ي مكتب ودة  ف ھ الموج دد كتب غ ع رد   ١١٠یبل ب ج ا حس كتاب
  .)١(م٢٠١١ /هـ ١٤٣٢عام

مؤسسة خيرية مسـجلة  :دولة قطـر–التكافل االجتماعي  خزانة كتب مجعية
في العراق  لها فرع في الموصل تعنى بالعمل الخيري قامت بتقديم اإللف الكتـب  

بحث وجدت أنها قدمت عدة خزانات من الكتب إلى مكتبات الموصل وعند أعداد ال
إلى مكتبة األوقاف في الموصل والمكتبة المركزية في جامعة الموصل والمكتبـة  

بلغ عدد الكتب الموجودة في خزانة الجمعية في مكتبة األوقاف في أخـر  . العامة
  .كتابا٦٥٤م٢٠١١/هـ ١٤٣٢جرد تم عام 

  

                                                             

تـم   ٢٠١١ينظر الجدول الملحق  مكتبة األوقاف في الموصل لقصي آل فرج  وجـرد عـام   )١(
 .تزويد الباحث به من قبل أمانة المكتبة األوقاف
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  املبحث الثاني

  زانات الكتب الشخصية نبذة عن الشخصيات صاحبة خ
  يف املوصل مبكتبة األوقاف
  

في البداية البد من التذكير بأقدم ذكر للمكتبات الشخصية في الموصل التـي        
تعود إلى المائة الرابعة للهجرة وهي مكتبة علي بن احمد العمراني  وذكـر بـان   

الكتـب   كان فاضال جمـع (العمراني كان من أهل الموصل وصفه ابن النديم بقوله
كان العمراني عالما بالحسـاب  ((وزاد القفطي .)١(يقصده الناس من مواضع بعيدة

والهندسة وان كتبه هي شرح كتاب الجبر والمقابلة ألبي شجاع كامل بـن اسـلم   
وذكر )٢(الحاسب المصري وكتاب االختيارات وعدة كتب في النجوم وما يتعلق بها

أى المقالة العاشرة من أصـول الهندسـة   ابن النديم في مكان أخر من كتابه بأنه ر
القليدس بنقل أبي عثمان الدمشقي بالموصـل فـي خزانـة علـى بـن احمـد       

وكما قلنا سابقا لم يخلوا أي عصر من العصور من مكتبات عامـة و  ،)٣(العمراني
شخصية يجمعها مثقفون والمولعون باقتناء الكتب ومحبوا العلم والمعرفة بالموصل  

كتب والروايات أخبار لتلك الشخصيات وذكر ما في المكتبات من وقد ترددت في ال
مقتنيات نفيسة ومخطوطات نادرة ذاع صيتها في العهود الماضية ومن بينها مكتبة 
الدكتور داؤد ألجلبي التي تعد من أشهر المكتبات الحتوائها على بضعة اإللف من 

في التـراث العربـي   الكتب القيمة بينها جملة من أنفس المخطوطات التي تبحث 
اإلسالمي وبشكل خاص في مجال الطب ومكتبة األستاذ كوركيس عواد والتي ذكر 

                                                             

 .٢٩٤ص ،هـ  ١٣٤٨طبعة مصر عام ،هـ  ٣٨٠بن النديم الفهرسة تا)١(

 .٢٣٣ص ،هـ  هـ ،طبعة بوالق ،القاهرة،  ٦٤٦أخبار الحكماء  ت،لقفطيا)٢(

 .٣٧١ص،مصدر سابق،الفهرسة لالبن النديم )٣(
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بأنها تحتوي على خمس عشر ألف كتاب التي ال يعلم مصيرها علما بان لألسـتاذ  
عواد خزانة شخصية في مكتبة األوقاف بالموصل وخزانة أخـرى فـي المكتبـة    

لي وأمين بك ألجليلي وسعيد الحـاج ثابـت   العامة بالموصل ومكتبة احمد بك ألجلي
وسليمان عبد الحافظ العمري وطاهر العمري وفاروق الدملوجي ومحي الدين أبي 
خطاب وعبد اهللا ألجلبي ونشأة الفيضي ونشأة بك آل ياسين المفتي و سعيد الـديوه  

  .)١(جي وغيرهم

لجليلي  فيذكر والبد في هذه المناسبة أن نذكر بمكتبة المرحوم محمد صديق أ     
المؤرخ األستاذ الدكتور سيار كوكب الجميل حول استعادة المكتبـة بعـد أن تـم    
ترحيلها من الموصل إلى بغداد ظلما  وعدوانا وكانت المكتبة الجليلية تحتوي على  
نوادر المخطوطات والصـحف القديمـة والتسـجيالت واالسـطوانات واألوراق     

ور مطالبا بإرجاعها إلـى مكتبـة األوقـاف    والمذكرات والوثائق والتقاويم والص
لقد قدم علماء الموصـل ورجاالتهـا مكتبـاتهم    .)٢(بالموصل أو إلى أهله وورثته

الشخصية لتكون نواة مكتبة األوقاف والمكتبات العامة األخرى بعد أن قدموا خدمة 
جليلة للموصل وأهلها ونذكر منهم الدكتور داؤد ألجلبـي الـذي وضـع فهـرس     

الموصل في مكتبات الجوامع والمدارس الدينية والمكتبات الشخصـية  لمخطوطات 
،وكذلك كتاب فهرس مخطوطات الموصل لألستاذ سـالم  )٣(م١٩٢٧الذي نشر عام 

                                                             

 ١٣م،ج١٩٨٥،الطبعـة األولـى، بغـداد،   موسـوعة حضـارة العراق  مجموعة من الباحثين ،)١(
 .٢٨٥ص

ـ  )٢( ار كوكـب الجميـل   يمقالة متى ترد بغداد األمانة إلى أهلها في الموصل لألستاذ الـدكتور س
 .٢ص ٢٠١١\١٠\١٨منشور يوم الثالثاء  ٢دة ذاكرة مدينة العدد منشور في جري

وجاء في مقدمته بحـث مهـم    ١٩٢٧مخطوطات الموصل للمرحوم الدكتور داؤد ألجلبي عام )٣(
 . وثق خاللها لمائة مكتبة وقفية وشخصية موجودة في الموصلجدا عن مدارس الموصل 
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م ١٩٩٥والبد من تذكير القارئ الكريم بان السرقة التي حصلت عام )١(عبد الرزاق
أمـر جمـع    قام السارق بإتالف الملفات الشخصية ألصحاب الخزانات مما جعل

المعلومات عن بعض تلك الشخصيات من الصعوبة بمكان اهللا أسأل أن أكون قـد  
  وقفت في هذه المهمة والشخصيات هي كما يأتي 

ونشأ  ١٨٦١ولد بالموصل عام ):م١٨٦١/١٩٦٩-ه١٢٧٨/١٣٨٩(املالح حممود 
ودرس على ابرز علماء الموصل وأدبائها فبرز شاعرا مجيدا متميـزا بأناشـيده   

سية وقد تأثر بأفكار رواد القومية العربية في الموصل سافر إلى بالد الشـام  الحما
كما اتصل ببعض الشخصيات العربية  ١٩١٩واتصل ببعض العراقيين هناك عام 

كانت النزعة اإلسالمية واضحة في أفكاره نشرت مراسـالته بعـد وفاتـه عـام     
ويبلغ عدد . باكتا١٠٣٧م ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤كان عدد كتب خزانته عام   )٢(١٩٦٩

  .دورية ٢٥كتابا و ١١٦٤.م٢٠١١/هـ ١٤٣٢الكتب الموجودة حسب جرد عام

هو ياسين أفندي بن طه ):م١٨٦٣/١٩٢٩-ه١٢٨٠/١٣٤٨(ياسني حمضر باشي 
بك بن يونس أغا بن عبد الرحمن أغا محضر باشي درس علـى محمـد أفنـدي    

قشبندية اشـغل  الصوفي أكمل دراسته على صالح أفندي الخطيب واخذ الطريقة الن
م وكان من الورع بمكان وذا حياء جم حتى ليقـال  ١٩٢٩عدة وظائف توفي عام 

عنه أنه كان ال ينظر إلى المرأة اشغل وظائف حسابية في الدولة طلب أحالته إلى 
                                                             

 المرحوم سالم عبد الـرزاق   ف الموصلمين مكتبة لألوقاألفهرس مخطوطات الموصل  ينظر)١(
وصدرت الطبعة الثانية منه  ١٩٧٩\م ١٩٧٤عام بين  الطبعة األولى منه  بتسعة أجزاء صدر

 .م١٩٨٣\ ١٩٨٢عام 

 ١٥٩ص\٤جالطبعة األولى ،الموصـل ،  ،موسوعة الموصل الحضاريةمجموعة من الباحثين ،)٢(
دعاة اليقظة اإلسـالمية فـي الموصـل     ذنون الطائي أفكاره وتوجهاته في كتابه من.د.بحث ا

م الموضوع بعنوان دراسة تحليلية لمقاالته النقدية فـي مجلـة صـوت    ٢٠٠٨الطبعة األولى 
 .٥٢٠موسوعة أعالم الموصل ص. ٥٦-٤١اإلسالم ص
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 ١٣٤٨التقاعد وقضى عمره األخير بالمطالعـة والعبـادة إلـى أن تـوفي عـام      
و يبلغ عدد الكتـب  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤كتابا عام ١٢٨كان عدد كتبه يبلغ .)١(هـ

ـ  ١٤٣٢الموجودة في خزانته في مكتبة األوقاف في أخر جرد تم عام  م٢٠١١/هـ
  .كتابا١٣٠

وهو ابن الحاج شريف كان قد ):م١٨٧٥/١٩٧٣-ه١٢٩٢/١٣٩٤(سليم الزرقي 
هــ   ١٣٦٣أجيز بالقراءات من الحافظ الشيخ عبد العزيز بن عبد الحميد عـام  

بفضله وصدقه ونزاهته بين التجار وله اعتبار خاص عند وكان الزرقي معروف 
بلغ م و ي٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤كتابا حسب جرد عام ٩٣كانت كتبه )٢(العوام والخواص

كتابا الموجودة في خزانته في مكتبة األوقاف في أخر جـرد تـم    ٩٢عدد الكتب 
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عام

 سالموصل درولد في :)م١٨٩٧/١٩٦٠- ه١٢٩٧/١٣٨٠(الدكتور داؤد أجللبي
كان يتقن من اللغات العربية والتركية والفارسية والسـريانية   الطب في اسطنبول

والفرنسية وبعض االنكليزية وهو في طليعة علماء الموصل لما اتصف بـه مـن   
علوم واالطالع على مصنفات الطب القديم انتخب عضو في المجمع العلمي ال ةسع

ـ في سوريا ومصر والعراق له العديد من  مخطوطـات   هالمؤلفات كان أهمها كتاب
م ١٩٢٧عـام رف بمدارس الموصل ومخطوطاتها طبع ببغـداد  الموصل الذي ع

واختصـر كتـاب   ١٩٣٥في لغة الموصل العامية طبع عام اآلراميةوكتاب اآلثار 
اآلثار الجلية في الحوادث األرضية لياسين بن خير اهللا العمـري حققـه ونشـره    

حقق كتاب السيف المهند للكندي م ١٩٧٤/هـ ١٣٩٤عاماألستاذ عماد عبد السالم 
 ةفي البالد العربية وغير ألمنشور ةله العديد من الكتب األخرى والبحوث ألمنشور

                                                             

 .٢٩٦، محفوظ العباسي، المصدر سابق، ص ٣٣١\٢بيوتات موصلية ،مصدر سابق،)١(

 .٣٠٣محفوظ العباسي،مصدر سابق، )٢(
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ناقش أطروحاته الفكرية األستاذ الدكتور ذنـون  ،)١(م١٩٦٠/هـ ١٣٨٠عامتوفي 
ه حسب ما كان عدد كتب.)٢(الطائي باعتباره احد السياسيين المواصلة في تلك الفترة

جاء في كتاب المكتبات الموصلية العامة عن عدد كتبه خزانته الموجودة في مكتبة 
مخطوطا بلغ عدد كتبه فـي   ٢٤٠كتابا و٦٣٣٢م ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤عام.األوقاف

ـ  ١٤٣٢أخر جرد تـم عـام    ٢٠٨دوريـة و  ٤٥٢كتـاب و  ٤٦٠٠م ٢٠١١/هـ
  .مخطوطات

ولد الشيخ محمد :)م١٩٧٣-١٨٨٤-ه١٣٠٢/١٣٩٤(لشيخ حممد صاحل اجلوادي 
في الموصل، وينتسب جده  ١٨٨٤صالح بن إسماعيل بن عبد القادر الجوادي عام 

وهو من أسرة معروفة في الموصل . عبد الجواد إلى الحسن السبط بن اإلمام علي
لها مكانتها الدينية واالجتماعية توفي والده الشيخ الحافظ إسماعيل الجوادي وكـان  

اية ابن عمه وقريبه ألمه الحـاج عثمـان أفنـدي    عمره خمس سنوات فتربى برع
ونشأ في بيئة محبة للعلم والعلماء فأحب العلم والعلماء ولم يدع علمـا  . ألرضواني

من األعالم أال واخذ عنه، الوظائف التي شغلها مدرساً للقراءات السبع في جـامع  
خاً للقـراء  الرابعية  مدرساً وشيخاً للقراءات السبع في النبي جرجيس مدرساً وشي

في جامع النبي يونس مدرساً في المدرسة المتوسطة ألفيصلية الدينية مدرساً فـي  
إعدادية اإلرشاد الدينية مدرساً في جامع حسين باشا ألجليلي خطيباً وواعظاً فـي  
جامع النبي يونس أماما في جامع العقبة محافظاً لمكتبات جامع الباشـا والرابعيـة   

وجدت  .)٣(م١٩٧٣توفي عام .ي المجلس العلمي بالموصلوالخاتون اختير عضواً ف

                                                             

 .٢٥٧ص\٢ج م ،٢٠٠٢،الطبعة األولى ،تاريخ الموصل  ،سعيد الديوه جي )١(

 .١٠صم ٢٠٠٨الطبعة األولى،الموصل ، ،في الوطنية الموصلية  ،ذنون الطائي .د.ا)٢(

 .٤٨٢موسوعة أعالم الموصل،مصدر سابق،ص)٣(
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م وكذلك كان فـي  ٢٠١١له مخطوطتين  في مكتبة األوقاف في أخر جرد تم عام 
  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤جرد عام 

ولد الشـيخ  : )م١٨٨٥/١٩٧٩-ه١٣٠٣/١٤٠٠(الشيخ حممد رشيد اخلطيـب 
ـ  ١٣٠٣محمد رشيد بن الشيخ صالح الحاج صالح الخطيب بالموصل عـام   ـ ه

هـ  ١٣٢٩درس العلوم العقلية والنقلية على يد الشيخ ألرضواني وإجازه بها عام 
درس في المدرسة الثانوية في الجامع األحمر واختير لوظيفة التفتيش فـي وزارة  

هـ ثم اختير عضو في المجلس العلمي بالموصل لديه العديد  ١٣٤٠المعارف عام 
ى أول ما قيل في آيات التنزيل طبعتـه  من الكتب أهمها كتابه تفسير القران المسم

وهو في تسعة أجزاء له نسخة مخطوطة بيد الحـافظ    ١٩٧٢جامعة الموصل عام
الشيخ محمد توفيق الشيخ  عبد السالم الصمدي أمالها الشيخ عليه في أربعينيـات  
القرن الماضي كذلك له كتب أخرى نذكر منها منتخبات الخطيـب فـي الشـعر     

لحروف وتفسير سورة الحجرات وتفسير آيات سورة اإلسراء ورسالة في معاني ا
ومن سورة األنفال وماال يستغنى عنه األديب من األلفاظ في اللغـة وخصـائص   
التركيب وتفسير سورة لقمان وحديقة األديب ومختارات الصحاح وهي منتخبة من 
الكتب الست وصيدي من صيد الخاطر في المواعظ وكتاب تاريخ األدب المسمى 
اسمى المطالب لما يروم الطالب وغيرها مطبوع وغير مطبوع توفي في الموصل 

كان عدد كتب خزانته )١(عام٩٧هـ عن عمر ناهز  ١٤٠٠/ ١٩٧٩رحمه اهللا عام 
م يبلغ ٢٠١١/هـ ١٤٣٢كتابا وحسب جرد عام٣٢٨م تبلغ ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤عام

  . كتابا٣٣٥عدد كتب خزانته 

                                                             

رواد النهضـة  د،ذنون الطائي في كتابة .ناقش توجهاته الفكرية اإلصالحية من خالل كتاباته ا)١(
ومقـال عـن الشـيخ رشـيد      ٨٠\١تاريخ علماء الموصل .٦٢-٥٥الفكرية في الموصل ص

 .م٢٠١١\١٢\٨الثنينا ٦الخطيب منشور في جريدة ذاكرة مدينة العدد

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

ولد الشيخ :)م١٨٨٣/١٩٥٨-ه١٣٠٤/١٣٧٧(الشيخ حممد أمني آل مال يوسف
ونشأ نشأة  ١٨٨٣محمد أمين بن الشيخ محمد سعيد آل مال يوسف بالموصل عام 

دينية درس على يد الشيخ احمد والشيخ عثمان الديوه جي والحاج احمد الجـوادي  
م واُسر حفظ القران في األسر أطلـق  ١٩١٤اشترك في حرب ضد االنكليز عام 

عين مدرسا في مـدارس الموصـل ودرس بمدرسـة     سراحه بعد انتهاء الحرب
العراكدة وخطيبا في الجامع ألنوري وخطيبا ومدرسا في جامع نجيب الجادر توفي 

 ١٤٢٤مخطوط في جرد عام ١٤وجدت في مكتبة األوقاف،)١(م١٩٥٨/هـ ١٣٧٧
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢وكذلك حسب جرد عام .م٢٠٠٣/هـ

لد في الموصل عـام  و:)م١٨٨٩/١٩٢٨ -ه١٣٠٧/١٣٤٧(علي حسني اجلميـل
م نشأ ودرس فيها منذ صغره على أشهر علمـاء الموصـل تخـرج مـن     ١٨٨٩

المدرسة الرشيدية وكان والده اهتم بتثقيفه فدرس اللغات فـأتقن منهـا الفرنسـية    
والتركية والفارسية إضافة إلى العربية توظف في دواوين الدولة ثم استقال وعمل 

س في الكلية الملكية العليا للغات واآلداب مدرسا غادر الموصل إلى اسطنبول ودر
الشرقية أسس هو ورفاقه المنتدى األدبي وحرر جريدتها لسـان العـرب وبعـد    
رجوعه إلى العراق أصبح مندوبا لها هرب نتيجة مضايقات السلطات العثمانية له 
إلى أبناء عمومته في سوريا من عشيرة الجبور عاد إلى الموصل بعد االحـتالل  

ني وأسس هو ورفاقه النادي العلمي واصدر صحيفة صدى الجمهور توفي البريطا
كتابـا عـام   ١٢١كانت الكتب الموجودة في خزانته تبلغ .)٢(م١٩٢٨في حلب عام 

                                                             

 .٥٥ص\١ج،مصدر سابق،تاريخ علماء الموصل)١(

وموسوعة أعالم الموصل،مصدر .  \٢٦٧ج ص٤موسوعة الموصل الحضارية،مصدر سابق، )٢(
 .٣٦٧ابق، صس
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م ويبلغ عدد الكتـب فـي خزانتـه الموجـودة فـي مكتبـة       ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤
  . م٢٠١١/هـ ١٤٣٢كتابا حسب جرد عام١١٤األوقاف

ولد الشيخ عبـد اهللا  ):م ١٨٩٠/١٩٦٠-ه١٣٠٨/١٣٨٠(الشيخ عبد اهللا احلسـو 
الحسو بالموصل درس على العالمة محمد عثمان ألرضواني وإجازه بالعلوم النقلية 
والعقلية  درس في مدرسة جامع النبي شيت ومدرسة الرابعية وإماما وخطيبا فـي  

م ودفن في مرقد األمام عون الدين الشهير بابن ١٩٦٠جامع عمر األسود توفي عام
مخطوط بحسب أخر جرد تـم  ٢٣كتبا و١٤٩يبلغ عدد الكتب في خزانته .)١(لحسنا

  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢في مكتبة األوقاف عام

بلغ عدد الكتب  )م١٨٩٤/١٩٧٩-ه١٣١٢/١٤٠٠(عبد القادر أمني القـدو
كتابـا   ٢٤٠م  ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤الموجودة في خزانته في مكتبة األوقاف في عام

  .كتابا ٢٥٠كان عدد كتبه، م٢٠١١/هـ ١٤٣٢وحسب أخر جرد تم عام

م ١٨٩٥ولد بالموصل عـام ):م ١٨٩٥/١٩٧٠-ه١٣١٣/١٣٩٠(عبد اهللا خملص 
درس في مدارسها وحصل على شهادة دار المعلمين االبتدائية كان يتقن العربيـة  
والتركية تخصص في تدريس مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية وتفسير القران 

صل فعمل مدرس بمدرسة القبة ومدرسة القحطانية ثـم  خدم في عدة مدارس بالمو
مديرا لها ثم مدير لمدرسة دهوك ثم مدير لمدرسة النجاح ثم مدرس في متوسـطة  

م أعيد إلى الخدمة ثم أحيل إلى التقاعد عـام  ١٩٥٠الغربية أحيل إلى التقاعد عام 
فـي  م انتقل إلى العيش مع عائلته في بغداد حازعلى لقـب المعلـم األول   ١٩٥٨

بلغ . )٢(م  ودفن بمقبرة اإلمام األعظم١٩٧٠م توفي بغداد عام ١٩٥٨العراق عام 
                                                             

موسـوعة أعـالم الموصـل ،مصـدر     .٤٠ص\١ج  ،مصدر سـابق، تاريخ علماء الموصل )١(
 .٣١٩سابق،ص

 .٢ص٢٠١١\١٢\٨الخميس  ٦مقال منشور في جريدة ذاكرة مدينة العدد )٢(
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 ١٤٢٤عدد الكتب الموجودة في خزانته في مكتبـة األوقـاف فـي جـرد عـام      
 م٢٠١١/ هـ ١٤٣٢كتابا ومخطوطتين أما في أخر جرد تم عام١٨٨م ٢٠٠٣/هـ

  .كتابا ومخطوطتين١٨٩فكانت تبلغ 

ـــاني  ـــي اليم ـــيخ عل ب  )م١٨٩٥/١٩٦٢-ه١٣١٣/١٣٨٢(الش ت الكت كان

ـ   ١٤٢٤كتابا حسب جرد عام    ٤٩الموجودة في خزانتھ تبلغ  غ عدد   . م٢٠٠٣/ھ یبل
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢حسب جرد عام كتبا ٥٨كتب خزانتھ 

ولد بالموصـل عـام   :)م ١٩٦٢-١٨٩٨-ه١٣١٦/١٣٨٢(حممد جنيـب اجلـادر 
موفقـا فـي    م ونشأ على األعمال التجارية منذ صغره فكان١٨٩٨/هـ   ١٣١٠

م سعى بإعادة تشكيل غرفة تجارة في مدينة الموصل انتخب ١٩٢٦عمله وفي عام 
متتالية وهو يميل إلى فعل الخير بنـا  )عام٢٨(رئيسا لها وبقى يشغل الرئاسة مدة 

جامعا في محلة الفصيلية وهو جامع كبير كما بنا مدرسة دينية فيـه وجعـل بهـا    
أثرة أنه أسس معامل يشتغل بها مئـات  كتاب ومن م٦٠٠خزانة كتب تحتوي على 
الشركة اإلفريقية المحدودة (عمل وكيال لشركة بريطانية .)١(الناس من أهل الموصل

م كما ساهم فـي تأسـيس بنـك    ١٩٢٦كما فتح معمل لألقمشة والمنسوجات عام )
العقاري في عمان األردن مع رجل أعمال أردني لمساعدة الالجئين الفلسـطينيين  

بلغ عدد الكتب الموجودة في خزانته فـي  )٢(م ١٩٦٢سطين توفي عام بعد نكبة فل
وهو نفس العدد .دوريات٤كتابا و٥٢٣،م٢٠١١مكتبة األوقاف في أخر جرد تم عام 

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤الوارد عام

                                                             

 ٣٥٤ص\٢الطبعة الثانية ،الموصل، ج.عماد الربيعي، بيوتات موصلية)١(

محمد نجيب الجادر في مجلة موصليات الصـادرة  إبراهيم خليل العالف بحث منشور عن .د.ا)٢(
، موسوعة أعالم الموصل ،مصـدر سـابق،   ١٥ص  ١٤العدد  عن مركز دراسات الموصل 

 .٥٠٨ص
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هو محمد  :)م١٩٠٣/١٩٨٠ -ه١٣٢١/١٤٠١(الدكتور حممد صـديق أجلليلـي
) عون الدين(ولد في محلة . ليصديق بن إسماعيل بن محمد صديق بن سعيد ألجلي

م وتحول إلى المدرسة اإلعداديـة   ١٩١٣بالموصل ودخل المدرسة االبتدائية عام
م وانضـم  ١٩٢٣وتخرج فيها عام) المدرسة الخضرية(م وكانت تسمى ١٩١٦عام 

االنكليزية بالمراسلة وحاز على دبلوم في الهندسة الميكانيكية عام ) بهنت(إلى كلية 
األمريكيـة عـام   ) بيـبلس (رجة الدكتوراه في الفلسفة من كلية ثم نال د. ١٩٢٥
م عني محمد صديق ألجليلي بعلم الفلك وأولى اهتماماً بالمزاول والساعات ١٩٢٩

الشمسية صمم أربع مزاول اثنتين في جامع النعمانية في السرجخانة وثالثة أمـام  
حل رموز مزولة و. المحافظة القديمة ورابعة عند مدخل الموصل من طريق بغداد

. واهتم بمكتبتـه اهتمامـاً خاصـاً   . سامراء المهدمة وساهم في حل مزاول أخرى
وسعى لجمع المخطوطات ودواوين الشعر والموسوعات العلمية وامتلـك مكتبـة   
موسيقية ضمت المقامات الموصلية األصلية إلى جانب المقامات العربية واألغاني 

واهتم ألجليلي بالقراءات . الماً بقواعده وأصولهوأحب الغناء القديم وكان ع. النادرة
والتنزيالت واحتوت مكتبته على تسجيالت نادرة وقد ربت االسطوانات في مكتبته 

شـارك  . فضالً عن التسجيالت التي تمتد لساعات طويلـة . على األلف اسطوانة
ببغداد ونـدوة الفلكلـور   ١٩٦٢ألجليلي في عدة ندوات علمية مثل مؤتمر الكندي 

ومؤتمر الموسيقى الدولي الثاني ببغداد عـام  . م١٩٨٠م،١٩٧٨لعربي ببغداد عام ا
م توفي عام ١٩٧٣/١٩٧٧وكان رئيساً لجمعية التراث العربي بين عامي . م١٩٧٨
الحجة على من زاد علـى ابـن حجـة لعثمـان الحيـالي      : م من مؤلفاته١٩٨٠

ـ   . م١٩٣٧)تحقيق( ر لياسـين  غرائب األثر في حوادث ربع القـرن الثالـث عش
التـراث  . م١٩٤١المقامات الموسـيقية فـي الموصـل    . م١٩٤٠)تحقيق(العمري

ديوان حسن .م١٩٦٥االصطياف في حمام العليل . م١٩٦٤الموسيقي في الموصل 
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ونشر عدداً من الدراسات فـي الـدوريات   . م١٩٦٦)تحقيق(عبد الباقي الموصلي 
ربية اإلسالمية، مجلة التراث العراقية والعربية مثل مجلة المجمع العلمي، مجلة الت

بلغ عـدد  )١(الشعبي، مجلة األقالم، مجلة الرسالة اإلسالمية، مجلة جامعة الموصل
 ١٤٢٤الكتب الموجودة في خزانته في مكتبـة األوقـاف فـي جـرد تـم عـام       

م  ويبلغ ٢٠١١/هـ ١٤٣٢مخطوطا وحسب جرد عام٤٥كتابا و٦٥٣م٢٠٠٣/هـ
  .وطامخط٤١دورية و٥٧كتابا و٦١٨عدد كتبها

ولد الشيخ عمـر  ):م١٩٠٦/١٩٨٤-ه١٤٠٦/ ١٣٢٦(الشيخ عمر بشري النعمة 
النعمة في أسرة النعمة البكرية العلمية درس على يد علماء الموصل نال األجـازة  

م عين مدرسا انتقل بعدها للعمل ١٩٤٥العلمية من عمه الشيخ عبد اهللا النعمة عام 
م  ١٩٤٢جامع العباس عين عام م عمل خطيبا ل١٩٤٠في دائرة األوقاف من عام 

م ومن ثم واعظا ١٩٥٠معيدا في المدرسة اليونسية ثم أماما لمسجد فضل اهللا عام 
م ١٩٥٧م اختير عضو في المجلس العلمـي عـام   ١٩٥٣في جامع األغوات عام 

أوقـف  )٢(شارك في جمعية الشبان المسلمين وشغل منصب نائب رئيس الجمعيـة 
بلغ عدد الكتب  .تبة األوقاف المركزية بالموصل مكتبته الشخصية العامرة في مك

كتابـا  ٦٦٣م ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤الموجودة في خزانته في مكتبة األوقاف في عام 
ـ  ١٤٣٢وحسب أخر جرد تم عـام . وخمسة مخطوطات كتابـا  ٦٤٨م ٢٠١١/هـ

  .مخطوطات٨دورية و١٥و

هـ  ١٣٢٥ولد بالموصل عام ) :م ١٩٠٧/١٩٧٩-ه١٣٢٥/١٤٠٠(عبد اهللا نشأة 
م درس في مدارس الموصل وتخرج من المدرسة الخضـرية درس فـي   ١٩٢٧/

                                                             

مصـدر  ‘، موسوعة الموصـل الحضـارية   ٤٨٧ص مصدر سابق،الموصل ، أعالمموسوعة )١(
 .١٥٤ص\٤ج سابق،

 .٧٦ص\١ج مصدر سابق،تاريخ علماء الموصل ،)٢(
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م عين في وزارة الخارجية ثم  انتقل إلى أمانة ١٩٣١جامعة بيروت األمريكية عام
م في عهد أمينها ارشد العمـري ثـم انتقـل إلـى     ١٩٣٢العاصمة في بغداد عام 

ـ  ر الـدين  الموصل وعين مديرا لإلدارة في البلدية على عهد رئيسها المرحوم خي
العمري ثم اشغل إدارة  مديرية مشروع الماء والكهرباء ثم عين رئيسـا لبلديـة   

تم انجاز عدد من المشاريع في عهده من بينها المجـزرة   ١٩٥٤الموصل في عام 
يلغ عدد الكتب الموجودة في خزانته  .)١(  ١٩٥٨العصرية أحيل إلى التقاعد عام   

وحسب . مخطوطا١٨كتابا و١٦٩م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤في مكتبة األوقاف في عام
  .مخطوطا١٤دوريات و٣كتابا و١٨٤ م٢٠١١/هـ ١٤٣٢أخر جرد تم عام

ولد كوركيس حنا عواد في  :)م ١٩٩٢-١٩٠٨ -ه١٣٢٦/١٤٢٣(كوركيس عـواد
م، تلقى تعليمه في مدارس الموصل، ثم دخل دار المعلمـين  ١٩٠٨الموصل عام 

أمضى في التعليم عشر سنوات حتى م، و١٩٢٦االبتدائية ببغداد وتخرج فيها عام 
م حيث عين أميناً لمكتبة المتحف العراقي، وبقي في وظيفته تلك حتـى  ١٩٣٦عام 

م بناء على طلبه، اجتاز دورة مكتبـة فـي جامعـة    ١٩٦٣أحيل على التقاعد عام 
جامعـة  (شيكاغو وفي أواخر عهده بالوظيفة عهد إليه رئـيس الكليـة الجامعـة    

ي إدارة مكتبتها، وكانت ففـراء وحينمـا تركهـا نـاهزت     تول) المستنصرية اآلن
محتوياتها مائة ألف مجلد انتخب عضواً مراسالً في المجمـع العربـي بدمشـق    
وعضواً في المجمع العلمي العراقي وعضواً مؤازراً في مجمـع اللغـة العربيـة    
األردني و عضو مؤازر في المجمع العلمي الهندي في نيودلهي أيضا  توفي عام 

بلغ عدد الكتب الموجودة في خزانته في مكتبة األوقاف فـي  . )١(م في بغداد١٩٩٢

                                                             

، احمد علي الصوفي، تاريخ بلدية الموصل ،الطبعـة األولـى    ٣٥٠ص\٢صلية، جبيوتات مو)١(
 .٤٣م، ص١٩٧٢،الموصل ،
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 ١٤٣٢أخر جرد تم عام. كتابا٣٠٤م بلغ عدد كتب خزانته ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤عام
  .دورية ١٨كتابا و٢٩٣، م٢٠١١/هـ

ولد في الموصل وتتلمـذ  ):م١٩١٢/١٩٧٦-ه١٣٣١/١٣٩٧(عبد اهلـادي رؤوف
اإلسالمية ثم مدرسة الوطن فثانوية الموصل على شيوخ الكتاتيب ودخل المدرسة 

لبنان /عاليا /م وأكمل دراسته الثانوية بعدها درس في الجامعة الوطنية ١٩٢٨عام 
م ونقـل  ١٩٣٤م عين معلما في مدرسة بيدة االبتدائية عام ١٩٣٣تخرج فيها عام 

م والى المدرسة العراقية وكالة ثـم إلـى مدرسـة    ١٩٣٥إلى مدرسة نينوى عام 
م ١٩٥٩م والعراقية ثانية حتـى عـام   ١٩٥٤م والغسانية عام ١٩٤٥هرة عام الطا

م ثم إلى مدرسـة  ١٩٦٢م والخالدية معاونا عام ١٩٦٠والى مدرسة األحرار عام 
م وتخصص في تدريس مادة ١٩٦٧األندلس وأحيل إلى التقاعد بناء على طلبه عام 

كتبـة األوقـاف فـي    بلغ عدد الكتب الموجودة في خزانته في م .)٢(االجتماعيات
 ١٤٣٢وحسب أخر جرد تم عام، مخطوطا٢١كتابا و٢٥٤م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤عام
  .مخطوطا ٢٠دوريات و٥كتابا و ٢٤٠م٢٠١١/هـ

ولد بالموصـل  ):م١٩١٢/١٩٨١-ه١٣١٣/١٤٠٢(الشيخ عبد ايد اخلطيـب 
م تعلم القران الكريم في كتاتيب الموصل وقـرأ علـى   ١٩١٢/هـ   ١٣٣١عام 

ى يدهم من بينهم الشيخ محمد صالح الجوادي ومنحه أجازة في المشايخ ودرس عل
قراءة حفص ودرس على يد الشيخ ألرضواني والشيخ احمد الجوادي وأجازه بهـا  

م ١٩٥٩م أجازه الشيخ محمد رؤوف ألغالمي في العلوم الشرعية عام ١٩٣٩عام 
 ١٣٩٤له عدة مؤلفات توضيح أصول قاعد الشفع في نشر علم القراءات السبع عام

                                                                                                                                                                              

ــة  .د.ا)١( ــل العــالف، موســوعة المــؤرخين العــراقيين المعاصــرين ،الطبع ــراهيم خلي إب
 .٤٣٠موسوعة أعالم الموصل،مصدر سابق، ص.٣٤٥ص ٢األولى،الموصل،ج 

 .٣٣٩موسوعة أعالم الموصل،مصدر سابق،  ص)٢(
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مطبعة الجمهورية بقى يعمل أماما وخطيبا ١٩٧٧م وشفاء الصدور عام ١٩٧٤/هـ
وواعظا في جامع الحامدين ولم ينقطع عن البحث والتـأليف حتـى وفاتـه عـام     

ـ  ١٤٢٤كان عدد الكتب الموجودة فـي خزانتـه عـام    .)١(م١٩٨١ م ٢٠٠٣/هـ
 ١٤٣٢مخطوطا يبلغ عدد الكتب في خزانته حسـب جـرد عـام    ٢٠كتابا و،٦٩٧
  .مخطوط  ١٦دورية و ٣٥كتابا و٦٩٣م٢٠١١/هـ

هو قاسم يحيى إبراهيم محـامي  ):م١٩٢٤/١٩٨٨-ه١٣٤٣/١٤٠٩(قاسم املفتي 
م ١٩٣٢وسياسي وعضو مجلس نواب الدورة الثانية عشر من مواليـد الموصـل   

م ببغـداد  ١٩٤٦م دخل كلية الحقوق عـام  ١٩٤١انتمى إلى الحزب القومي عام 
م وأصبح سكرتيرا للحزب شـغل عـدة   ١٩٤٦قالل عام وانضم إلى حزب االست

م عين سفيرا في الجزائر والكويت حتى أحيل إلى التقاعد ١٩٥٨مناصب بعد ثورة 
م تفــرغ للمحامــاة أنشــأ جــامع باســمه هــو جــامع المفتــي  ١٩٦٩عــام 

بلغ عدد الكتب الموجودة في خزانتـه   .)٢(تموز١٧م في حي ١٩٩٠/هـ١٤١١عام
كتابا ومخطوطتين وحسب أخر ٤٥٩م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤امفي مكتبة األوقاف في ع

  .دوريات ٤كتابا و٢٥٧ م٢٠١١/هـ١٤٣٢جرد تم عام

ولد األستاذ فيصـل محمـد   ):م١٩٢٤/١٩٩٥-ه١٣٤٣/١٤٢٦( فيصل االرحـيم
م أكمل دراسته االبتدائية فيها العام الدراسـي  ١٩٢٤االرحيم بمدينة الموصل عام 

ـ  ١٩٣٦/١٩٣٧ ى شـهادة الثانويـة عـام    م واصل تحصيله العلمي فحصـل عل
م عمل مدرسـا فـي   ١٩٤٤م حصل على شهادة دار المعلمين عام ١٩٤٢/١٩٤٣

م انتقـل  ١٩٤٦/ ١٩٤٤مدارس الموصل فدرس في مدرسة راوندوز بين أعوام 
                                                             

الطبعـة األولـى ،الموصـل،    .عبد الجبار محمد جـرجيس ، موسـوعة علمـاء الموصـل    )١(
 .١٧٥\ص١ج

 .٣٥٤ص\٢ج. بيوتات موصلية،مصدر سابق)٢(
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م  اسـتمر  ١٩٤٦/١٩٥٠بعدها للتدريس معلم في مدرسة اربيل الثانية بين أعوام 
م ١٩٥٠/١٩٥١و الثانية بين عامي في العطاء فانتقل إلى التدريس في مدرسة زاخ

م انتقـل  ١٩٥١/١٩٥٧بعدها انتقل الى التدريس في مدرسة الوطن بـين أعـوام   
للتدريس لمدة عام في مدرسة االفيال للبنين بعدها انتقل للتدريس بمدرسـة النجـد   

بغـداد بمرتبـة   /م حصل بعدها على شهادة دار المعلمين العالية ١٩٥٨للبنين عام 
م درس بعدها فـي مدرسـة دار المعلمـين االبتدائيـة مـن      ١٩٥٨الشرف عام 

م حصل على شهادة الدبلوم العالي من معهـد الدراسـات   ١٩٦٩م الى ١٩٥٨عام
م نـال بعـدها شـهادة    ١٩٦٥العربية العالية التابع لجامعة الدول العربيـة عـام   

جمهوريـة مصـر   /جامعة عين شمس  /الماجستير بتقدير امتياز من كلية اآلداب 
م وكان عنوان أطروحته عن تطور العراق تحت االتحـاديين  ١٩٦٩ية عام العرب

م تم طبعها له عدد من البحوث المنشورة  انتـدب للتـدريس   ١٩٠٨/١٩١٤للفترة 
م عمل في التدريس بعدها فـي  ١٩٦٧/١٩٨٣بالملكة العربية السعودية بين أعوام 

م  تـوفي  ١٩٨٤/١٩٨٩إعدادية الرسالة  كما درس في معهد المعلمين بين أعوام 
م  أوقف  خزانتين للكتب فـي مكتبـة األوقـاف    ١٩٩٥رحمه اهللا بالموصل عام 

وجامع الكفاءات وبعد وفاته  أوقفت عائلته مكتبته الشخصية في المكتبة المركزية 
 ١٤٢٤بلغ عدد الكتـب الموجـودة فـي خزانتـه عـام        .)١(بجامعة الموصل 

دورية حسب أخر جرد تم  ١٤ا وكتاب١٧٢وتبلغ عدد الكتب.كتابا١٧٧م ٢٠٠٣/هـ
  م٢٠١١/هـ ١٤٣٢عام

ولـد عبـد اهللا   ):م ١٩٢٧/١٩٨٢-ه ١٣٤٦/١٤٠٣(عبد اهللا حممود السبعاوي
م في مدينة الموصل محلة الباب الجديـد  ١٩٢٧محمود علي حسن السبعاوي عام 

أنهى دراسته فيها  أنهى دراسته االبتدائية والثانوية فيها التحق بعدها بكلية الشرطة
                                                             

 .حصل الباحث على سيرته الشخصية من عائلته )١(
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م شغل العديد من الوظائف فشغل منصـب معـاون شـرطة بلـواء     ١٩٤٧ عام
لينتقل بعدها مدير مركز شرطة أبـو صـخير عـام    )محافظة ذي قار(الناصرية 

وشغل منصب مـدير  )محافظة القادسية(في لواء الديوانية )المناذرة حاليا(م ١٩٥٣
 ثـم آمـر  )أثناء حركة الشواف بالموصل(م١٩٥٩مركز شرطة النبي يونس عام 

م لينتقل بعدها آمر مركز شرطة ١٩٦٠بلدة الموصل عام /مركز شرطة المحاكم 
محافظـة  /شرطة النفط  ليشغل بعدها آمر لفوج شرطة القوة السـيارة  /عين زالة 

محافظة المثنـى  (م لنتقل بعدها مدير لشرطة مدينة السماوة ١٩٦٥-١٩٦١اربيل 
م ١٩٦٧عـام  )الكوت–ة الشطر(م لينتقل بعدها مدير لشرطة الغراف ١٩٦٦عام )

لينتقل بعدها مدير لشرطة )محافظة ديالى/بعقوبة(ليشغل بعدها مدير شرطة العظيم 
م أحيل بعـدها إلـى   ١٩٦٩بلدة السليمانية  لينقل بعدها مدير شرطة بلدة الموصل 

بلغ عدد الكتب الموجودة في خزانتـه فـي مكتبـة    . )١(م١٩٨٢التقاعد توفي عام 
 ١٤٣٢كتابا و حسب أخر جـرد تـم عـام   ٦٣٣م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤األوقاف عام 

      .كتابا وأربعة دوريات ٦٣١م٢٠١١/هـ

م درس فـي  ١٩٣٢ولد في بالموصـل عـام   :)م١٩٣٢ -ه١٣٥١(يوسف ذنون
حرص منذ وقت مبكر على بنـاء   ١٩٥١مدارسها وتخرج من دار المعلمين عام 

ة حصل على نفسه ثقافيا ومعرفيا وركز على فن الخط العربي والزخرفة اإلسالمي
مدرس الخط العربـي فـي جامعـة    ١٩٦٦أجازته من الخطاط حامد االمدي عام 

الموصل ومعهد الفنون وأقام العديد من الدورات في المدارس والجوامع شارك في 
كـان عـدد الكتـب     )٢(العديد من المسابقات العالمية وال يزال مستمرا في العطاء 

                                                             

 حصل الباحث على سيرته الشخصية من عائلة المرحوم عبد اهللا السبعاوي  )١(

موسوعة أعالم الموصـل ،مصـدر    ،١٦ص٤رية،مصدر سابق، ج موسوعة الموصل الحضا)٢(
 .٦٢٢سابق، ص
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بلغ . كتابا وثالث مخطوطات٦٣بلغ م ي٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤العائدة له في جرد عام 
مخطوطات موجودة في خزانته في مكتبة األوقاف في أخر  ٣كتابا و٧٢عدد الكتب

  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢جرد تم عام

ولد في الموصل وأنهى ):م١٩٧٦-١٩٣٥-ه١٣٥٤/١٣٩٧(ميسر صاحل األمـني 
ليـة  التحـق بالك . دراسته األولية فيها وعين كاتباً في مديرية نفوس لواء الموصل

م وإعـدام  ١٩٥٩الطبية في أنقرة أال أن ظروف الموصل في حركة الشواف عام
شقيقه مظفر ألزمته العودة إلى الموصل وعين في مديرية خزينة لواء الموصـل  

ونقل خدماته إلى مالك جامعة الموصل محاسباً للشؤون المالية فيهـا حتـى   . كاتباً
الموصل وبقـي فـي هيأتهـا     أسهم في تأسيس جمعية التراث العربي في. وفاته

له أبحاث في مجلة جامعة الموصل فـي لهجـة الموصـل    . اإلدارية حتى وفاته
وله كتب مخطوطة منها معجم أدباء الموصل مـن  .واصلها ولقبها ومن سكن فيها

كـان عـدد المخطوطـات     .)١(القدماء والمحدثين وكتابات في لهجـة الموصـل  
ـ ،مخطوطا٥٣م يبلغ ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤عام  مخطوطـا ٤٧دد مخطوطـات وبلغ ع

  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢موجودة في خزانته في مكتبة األوقاف في أخر جرد تم عام

م  ١٩٣٩ولد في بغـداد عـام   ) :م١٩٣٩-ه١٣٥٦(الدكتور عبد اهللا اجلبوري 
م  معلما في مديرية تربية  الكوت نشر مقـاالت فـي مختلـف    ١٩٦٠عين عام 

مين من الشعراء العرب كالمتنبي الصحف والمجالت العربية المشهورة تأثر باالقد
والنابغة الذبياني عضو في العديد من الجمعيات األدبية في العراق والوطن العربي 
عمل أمين لمكتبة األوقاف في بغداد  من كتبه المطبوعة ديوان أشباح وظالل بغداد 

ديوان رشيد الهاشمي البغدادي -م١٩٦٢نقد وتعريف دراسة أدبية بغداد -م١٩٦٢
فهارس كتاب البدء -م١٩٦٣ديوان ابن النقيب تحقيق دمشق -م١٩٦٤بغداد تحقيق 

                                                             

 .٥٥٨،مصدر سابق،ص موسوعة أعالم الموصل )١(
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ديوان ديك الجن الحمصي تحقيـق بالمشـاركة   -م١٩٦٥والتاريخ للمقدسي بغداد 
ديوان إبراهيم الزهاوي تحقيـق  -م١٩٦٧المستدرك على الكشاف بغداد -م١٩٦٥

شـعرائنا  مـن  -م١٩٦٥المجمع العلمي العراقي نشأته وأعضائه بغـداد  –القاهرة 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة األوقاف العامة في -م١٩٦٦المنسيين بغداد 

 ١٤٢٤بلغت كتبة حسـب  جـرد عـام     .)١(م أربعة أجزاء١٩٧٣بغداد ،  بغداد
تضم خزانته بعض الكتب التي  ألفها الـدكتور عبـد اهللا   .كتابا١٦٨م ٢٠٠٣/هـ

ريات الموجودة في خزانته في و بلغ عدد الكتب والدو. الجبوري وهي بحدود ستة 
  .دورية ١١كتابا و،١٦١ م٢٠١١/ هـ ١٤٣٢مكتبة األوقاف في أخر جرد تم عام

م ١٩٥١ولد في االعظمية ببغداد عام ):م ١٩٥١/ه١٣٧٢(سعد الدين احليـايل  
م من جامعة بغداد ١٩٧٣حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم الصيدالنية عام 

برات والسيطرة النوعية ثم مسؤول مختبـرات ثـم   عمل صيدالنيا في قسم المخت
معاون مدير المختبرات والسيطرة النوعية عمل في معمـل المحاليـل الوريديـة    

م ١٩٩٢م أحيل إلى التقاعد عام ١٩٨٧مسؤول اإلنتاج ومعاون مدير المعمل عام 
م ٢٠٠٧بناء على طلبه عمل مسؤول اإلنتاج في معمل أدوية الحكماء حتى العـام  

بلغ عـدد  .)٢(في العديد من المؤتمرات التي أقيمت في معمل أدوية سامراءاشترك 
 ١٤٣٢دوريـة حسـب جـرد عـام    ٧٥٥كتابا و٥٤٥الكتب الموجودة في خزانته 

هنا البد من التذكير بان السيد سعد قد قام بعد ذلك بتقديم كمية كبيرة .م٢٠١١/هـ
ضيفت إلى خزانته فـي  من الكتب قّدرها القائمين على المكتبة بحدود الفي كتاب أ

  .مكتبة األوقاف بعد الجرد

                                                             

سيرته الذاتية من احد مؤلفاته  العديدة الموجودة في خزانة كتبه في مكتبة األوقاف بالموصـل   )١(
 اطلع عليهاالباحث

 .جامعة الموصل\سم الخزانات الشخصية سيرته الذاتية الموجودة في المكتبة المركزية ق)٢(
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ولـد قتيبـة فـي    ):م١٩٥٧/١٩٨٦-ه١٣٦٧/١٤٠٧(قتيبة سامل عبد الـرزاق 
م وأنهـى  ١٩٧٧م و أنهى دراسته االبتدائية و المتوسطة فيها عام ١٩٥٧الموصل 

م وحصل على بكالوريوس في الفقـه  ١٩٨٠دراسته في كلية الفقه في النجف عام 
والشريعة اإلسالمية  تتلمذ على يد الخطاط يوسف ذنون وسيق بعد تخرجـه مـن   

ط ثم تطوع للخدمة الدائمـة شـارك فـي    الكلية مباشرة إلى كلية الضباط االحتيا
معارض للخط العربي كما نشر مقاالت نقدية عن الخط العربـي فـي الصـحف    

م  في قاطع كردمند عندما كان يعمل مراسال حربيا في ١٩٨٦/ ١٨/٤استشهد في 
بلغ عدد الكتب الموجودة في خزانتـه   .)١(دائرة التوجيه السياسي في وزارة الدفاع

كتابا وحسب أخـر جـرد تـم    ٢٤٠م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤في عام في مكتبة األوقاف
  .دورية٣٠كتابا٢١٩كان عدد كتبه  م٢٠١١/ هـ ١٤٣٢عام

م أكمـل دراسـته   ١٩٥٧من مواليد عـام  ):م١٩٥٧-ه١٣٧٦(شعالن العنـزي 
االبتدائية والثانوية في مدينة تلعفـر خـريج كليـة اآلداب جامعـة بغـداد عـام        

لـوم اإلسـالمية وكـان موضـوع     م حاصل على ماجستير في الع١٩٨١/١٩٨٢
أشاد بأطروحته )  هـ ٤٥٦النسخ عند ابن حزم األندلسي المتوفى عام (أطروحته 

عدد من األساتذة من خالل المقاالت كتب من بينهم الدكتور عبد الوهـاب الـدباغ   
والدكتور محسن حمزة قام بتشجيع من مالحظ المكتبة المرحـوم عبـد الـرزاق    

م بالكتابة فـي  ٢٠١١خمسمائة كتاب شرع ومنذ العام كداوي بوقف ما يقرب من 
الصحف والمجالت نشر عدد من الدارسات من بينها المنشور في مجلـة صـدى   

بلـغ  . )٢(األشراف وكذلك في مجلة دار العلم وله عدد من البحوث غير المنشورة

                                                             

عبد الرزاق الحمداني  جمهرة خطاطي النسخ في الموصل ،الطبعة األولى،مركـز دراسـات   )١(
 .   ١٦٤الموصل ،الموصل، ص

 .  ٢٠١٢\١\٢٢حصلت على سيرته الشخصية منه بتاريخ )٢(
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ـ  ١٤٢٤عدد الكتب الموجودة في خزانته في مكتبة األوقاف في عام م ٢٠٠٣/هـ
 ٥٤٩بلغ عدد كتبه كتابا، م٢٠١١/هـ ١٤٣٢ا وحسب أخر جرد تم عامكتاب)٥٠٥(

  .ودورية واحدة

تبلغ عـدد كتـب خزانتـه    ):م١٩٥٢-ه١٣٧٧(حممد جنيب حممود الزوبعي
  .م٢٠١١/هـ ١٤٣٢كتابا حسب جرد عام ٥٦

تبلـغ عـام   خزانته الموجودة في مكتبة األوقـاف   كانت عدد كتب: )١(اجلرجـري
دوريات في أخر  ٣كتابا و٦٨بلغ عدد الكتبوي،  كتابا فقط٦٨م ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤

  .م٢٠١١/ هـ  ١٤٣٢جرد تم عام

                                                             

وقـد أورثـوا   )صـوفيان (الشيخ ناصر الجرجري ينتمي إلى أسرة اشتهرت بـال   يعتقد بأنه )١(
الطريقة النقشبندية عرف عنه بناء المساجد في القرى بكتفه ونفقته عرف عنه الزهد في هـذه  

 ٢٤٨محفوظ العباسي ،مصدر سابق،ص .الدنيا 
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  املبحث الثالث

  خزانات كتب اجلوامع واملساجد والدوائر الرمسية واخلزانات 
  الشخصية امللغاة

م فقد اجتهد عدد مـن  ٢٠٠٧عند البدء بأعمال التطوير عام :)١( اخلزانات امللغـاة
وأصدروا قرارا تم بموجبه إلغاء عدد مـن خزانـات    إخوتنا العاملين في المكتبة

الكتب في مكتبة األوقاف في الموصل وكانت األسباب التي أوردها القائمين علـى  
أعمال التطوير سببان األول  لصغر حجم خزانات الكتب  تلك والثاني عدم رفـد  
الواقفين أو ورثتهم بالكتب والمخطوطات وكانت هذه الخزانـات موجـودة قبـل    

م ومن باب التوثيق وذكر أصحاب خزائن الكتب الموقوفـة  ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عامال
  :الملغاة أوردها كالتالي

  .اجلوامع واملساجد والدوائر الرمسية امللغاةاملطلب األول خزانات كتب 

كانت تحتوي مخطوط واحـد حسـب جـرد عـام     :)٢(خزانة جامع اجلوجيـاتي
  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

ي على مخطوط واحد حسـب جـرد عـام    كانت تحتو:خزانة جـامع الشـاجلي
  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

مخطوط حسب جـرد عـام   ٤٩كانت تحتوي على: خزانة جامع األمام البـاهر
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

                                                             

ينظر المكتبات الموصلية العامة ،مكتبة األوقاف في الموصل والجدول الملحـق الـذي يبـين    )١(
ينظر الجداول الملحقة ببحث للدكتور . ٧٢-٧١ص ٢٠٠٤خزانات  الكتب الموجودة قبل العام 

 .٢٠١٠سنة  ٢٦رائد أمير عبد اهللا المنشور في مجلة دراسات موصلية العدد 

 .٣٤٥ص٨مصدر سابق ج.عبد الرزاق )٢(
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مسجد صغير تؤدى فيه الصلوات الخمسة وفي سبعينات  :خزانة جامع  االنباري
كانت تحتوي )١( ،القرن الماضي أصبحت تقام فيه الجمعة ويقع في محلة المكاوي 

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤حسب جرد عام على سبعة مخطوطات
كانت تحتوي مخطوطتين حسـب جـرد عـام    :خزانة جامع اجللبي يف تلعفر 

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
ــى :خزانــة الــوزارة ــوي عل ــت تحت ــام ٤١٧٠كان ــرد ع ــب ج ــا حس كتاب

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤كتابا حسب جرد عام ١٨كانت تحتوي على:خزانة األوقاف

ــى:خزانــة اهلــدايا ــوي عل ــت تحت ــا٢٦٧٨كان ــام . كتاب ــرد ع ــب ج حس
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

                                                             

 .٣٤٧ص٨عبد الرزاق مصدر سابق ج)١(
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  املطلب الثاني
  اخلزانات الشخصية امللغاة

  
كانت تحتوي على مخطـوط واحـد حسـب جـرد      :خزانة عبد القادر احلبار 

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

حسـب جـرد   ،)١( كانت تحتوي على مخطوط واحـد :خزانة توران ادهم علـي
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

حسـب  . )٢(كانت تحتوي على ثالث مخطوطات:صديق التتوجني خزانة سامل
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤جردعام

كانت تحتـوي علـى خمسـة كتـب حسـب جـرد       :خزانة سامل علي قاسـم
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

كانت تحتوي على أربعـة مخطوطـات حسـب جـرد     :خزانة فاروق البارودي
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

علـى خمسـه مخطوطـات     كانت تحتوي: أكرم عبد الوهاب.د الشيخ خزانة
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤حسب جرد عام

ــب  :خزانــة إدريــس الكــالك ــد حس ــوط واح ــى مخط ــوي عل ــت تحت كان
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤جردعام

                                                             

 ٣٥١ص٨عبد الرزاق مصدر سابق ج)١(

 .٣٢٥ص٨المصدر السابق ج)٢(
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كانت تحتوي على ثالث مخطوطات حسـب جـرد   :خزانة عبد الوهاب الكحلة
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

كتابا و ثالث مخطوطـات حسـب جـرد    ٦٣كانت تحتوي على  :خزانة يوسف 
  .م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤عام

كانت تحتوي على مخطـوط واحـد حسـب جـرد      : خزانة خالد حسن شيال
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

كانت تحتوي على كتابين ومخطـوط واحـد    : إبراهيم النعمـة الشيخ خزانة
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤حسب جرد عام

كانت تحتوي على مخطوط واحـد حسـب جـرد     : خزانة إدريس امحد سليم
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

كانت تحتوي على ثالث مخطوطات حسب جـرد   : لعزيز حممـودخزانة عبد ا
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

كانت تحتوي على مخطوط واحد حسـب جـرد    : خزانة حممد علي اجلبوري
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام

كانت تحتوي علـى مجموعـة واحـدة مـن      : خزانة عمر عبد القادر احلبـار
  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤المخطوطات  حسب جرد عام 

كانت تحتوي على مخطوط واحـد حسـب جـرد    : ين الطائيخزانة كمال الد
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عام
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كانت تحتوي على مجموعة واحـدة مـن المخطوطـات      : خزانة حممد مجيل
  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤حسب جرد عام

كانت تحتـوي علـى مجموعـة واحـدة مـن       :  خزانة عماد يونس عبد اهللا
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤المخطوطات  حسب جرد عام

كانت تحتوي على مجموعة واحدة من المخطوطات   : لد موسىخزانة رأفت خا
  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤حسب جرد عام

كانت تحتوي على مجموعة واحدة من المخطوطـات    :خزانة باسل الدملوجي 
  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤حسب جرد عام
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  الفصل الرابع

حتليل و نتائج معلومات اجلداول للخزانات يف مكتبة 
  األوقاف يف املوصل

ث بإعداد جداول تم فيها  تقسيم الخزانات الموجودة إلى جدولين جدول قام الباح
 .وخزانات كتب المـدارس اإلسـالمية   خزانات كتب الجوامع والمساجد) ١(رقم 

خزانات الكتب الشخصية اعتمادا على المعلومات التـي حصـل    )٢(وجدول رقم 
ايـة  الباحث عليها من األخـوة العـاملين فـي مكتبـة األوقـاف بالموصـل لغ      

بعد ذلك قمت بإعداد عدد من المخططات تمثل العالقـات التـي   .م٢٠١١\١٢\٣١
  .تلك المعلومات تقارن بين 
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  املبحث األول 

خزانات كتب  .خزانات كتب اجلوامع واملدارس امللحقة بها  واملساجد
  املدارس الدينية

يبلغ مجموع الكتب في خزانات  كتـب الجوامـع والمسـاجد والمـدارس     
أما عدد المخطوطات خزانات كتب الجوامـع والمسـاجد   ، كتابا ٥٧٨٥اإلسالمية

  .مخطوطا٣٦٤٠فيبلغ مجموعها  والمدارس اإلسالمية

مـن كتـب خزانـات    %٢٤,٦٦كتب خزانة المدرسة الرضوانية نسبة تشكل 
تشكل مخطوطات ) .١ينظر مخطط رقم (ا كتاب١٤٢٧بعدد كتب  )١(الجدول رقم 

ـ ٤٠٧وهي  ألجليليجامع حسين باشا   إجمـالي مـن  %١١,١٨نسـبة   امخطوط
ينظر جـدول  (كتب الجوامع والمساجد والمدارس اإلسالمية  المخطوطات خزانات

  .  )٢مخطط رقم  ١رقم 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

  املبحث الثاني

  خزانات الكتب  الشخصية 
أما عـدد  ،كتابا ١٤٤٤٦مجموع كتب الخزانات الشخصية في مكتبة األوقاف 

  .مخطوطا ٣٩٨دورية إضافة إلى ١٤٣٦الدوريات فيبلغ 

الدكتور داؤد ألجلبي  خزانة كتبسبة نالمجموع الكلي ٥٠٥٢مكتبة داؤد ألجلبي 
 ٢ينظر جدول رقم (األخرى الكتب الشخصية من نسبة الخزانات %٣٥تشكل 

  ).٣مخطط رقم 

الخزانات التي تحتوي على أكثر من ألف كتاب هي خزانات الدكتور داؤد 
الخزانات التي  .دلي سعد الدين الحياليألجلبي واألستاذ محمود المالح والصي

تحتوي على أكثر من خمسمائة كتاب باستثناء أصحاب خزانات ألف كتاب هم 
الشيخ عبد المجيد الخطيب ورجل األعمال محمد نجيب الجادر والدكتور محمد 

أصحاب الخزانات  .وعبد اهللا السبعاوي وشعالن عبد الرحمن  ألجليليصديق 
األستاذ  انةتعود لخز%٣بينما %٩٧وقاف يشكل المسلمون الشخصية في مكتبة األ

  .كوكيس عواد وهو من اإلخوة النصارى

مخطـوط مـن   ٢٠٨ للدكتور داؤد ألجلبـي  اكبر عدد من المخطوطات هي 
ـ   تف،مخطـوط  ٣٩٨مجموع  مـن مجمـوع   %٥٢,٢٦ هكـون نسـبة مخطوطات

  ).٤مخطط رقم  ٢ينظر جدول رقم .  (المخطوطات

أعلى عدد للدوريات . دورية ١٤٣٦خزانات الشخصية مجموع الدوريات في ال
 ٧٥٥الموجودة في خزانات الكتب الشخصية  تعود للصيدلي سعد الدين الحيـالي  

بنسـبة   ألجلبيتليها مجموعة دوريات الدكتور داؤد %٥٢,٥٧تشكل دورية بنسبة 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

ينظر ( %١٦,٠٣خزانة شخصية بنسبة  ١٥وتتوزع باقي الدوريات على %٣١,٤
  ).٥مخطط رقم  ٢جدول رقم 

تليه  نسبة الموظفين .من أصحاب الخزانات% ٣٣ نسبة يشكل علماء الدين
العسكريين وذي المهن الطبية تليها .%١٧ونسبة التربويين %.٢٠التي تشكل 

ينظر %. (٣ األعمالورجل  وكانت نسبة المحامي وكاتب.%٧بنسبةوالمجهولين 
  ).٦ مخطط رقم ٢جدول رقم 

تليها نسـبة كتـب   ١٤٤٤٦بعدد كتب % ٧١نات الشخصية تشكل نسبة كتب الخزا
  . )٧مخطط رقم  ٢-١ينظر جدول (،٥٧٨٥بعدد كتب%٢٩والمدارس بنسبة الجوامع 

% ٩٠تشكل نسبة  مخطوطات الجوامع والمساجد والمدارس اإلسالمية  بنسبة 
مخطوطا تليها مخطوطات الخزانات الشخصـية بنسـبة    ٣٦٤٠بعدد مخطوطات

  ).٨مخطط رقم٢-١ينظر جدول (طا مخطو٣٩٨بعدد % ١٠

كتـاب تليهـا   ١٩٩٩٢بعدد كتب يبلغ %٥٧تبلغ نسبة وحدة الخزانات الخاصة 
تليهـا وحـدة   ، كتاب٩٩٢٩بعدد كتب %٢٨كتب وحدة الدراسات والبحوث بنسبة

تليها وحـدة المطبوعـات األجنبيـة    ،كتاب ٣٥٣٦بعدد كتب %١٠المراجع بنسبة 
بعـدد  %٢يها وحـدة الـدوريات بنسـبة    تل،كتاب١٠٠٨بعدد كتب يبلغ %٣بنسبة 
  ).  ٩ينظر مخطط رقم.(دورية٦٧٢

المؤهالت العلمية للعاملين الدائمين والمؤقتين في مكتبة أوقاف الموصل وكمـا  
) ٨(ينقسمون بين موظفين دائمين ) ٢٦(يأتي   يبلغ عدد العاملين بها من موظفين 

وعدد حملـة شـهادة   ) ١(يبلغ عدد حملة شهادة العليا ) ١٨(وموظفي بعقود مؤقتة
-١٠(ينظر مخطـط رقـم   ) ١٥(وعدد حملة الشهادات األدنى)١٠(البكالوريوس 

١١.(  
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بأمساء خزانات كتب اجلوامع واملساجد واملدارس اإلسالمية و بأعداد املخطوطات )١(جدول رقم 
  م٢٠١١والكتب والدوريات التي حتتويها حسب جرد عام

عدد  عدد الكتب اسم اخلزانة ت
 تالدوريا

جمموع 
 الكتب

عدد 
 املخطوطات

 ٦٩ ٢١٧ ٠ ٢١٧ جامع النبي يونس والمدرسة اليونسية ١
 ٢٣٤ ١٤١ ٠ ١٤١ جامع النبي شيت ومدرسة احمد باشا ألجليلي ٢
 ٧٠ ٧٠ ٠ ٧٠ جامع الكبير ألنوري ٣
 ٨ ٢٧٠ ٠ ٢٧٠ جامع ومدرسة العراكده ٤
 ٢٦٦ ١٠٧ ٠ ١٠٧ جامع الزيواني و المدرسة المحمدية ٥
 ٤٠٧ ١٨ ٠ ١٨ جامع حسين باشا ألجليلي  و المدرسة االمينية ٦
 ١٢٢ ٢٥ ٠ ٢٥ جامع  ومدرسة بكر أفندي ٧
 ٥ ٥١ ٠ ٥١ الرابعية والمدرسة العثمانية)  دار القران(جامع ومدرسة ٨
 ٥٥ ٨١ ٠ ٨١ جامع ومدرسة مريم خاتون ٩

 ٣ ٩٩ ٠ ٩٩ جامع ومدرسة  باب الطوب ١٠
 ٣٢ ٥٤ ٠ ٥٤ )الحامدين(دين جامع ومدرسة المحمو ١١
 ٣ ٢٩ ٠ ٢٩ جامع ومدرسة حمو القدو ١٢
 ١٧ ٩٦ ٠ ٩٦ جامع ومدرسة عبد اهللا بك ١٣
 ٤ ٢٣ ٠ ٢٣ جامع االغوات والمدرسة الخليلية ١٤
 ٥ ١٠٢ ٠ ١٠٢ )الجامع األموي٠المسجد الجامع(جامع المصفي  ١٥
 ٤٣ ٩٥ ٠ ٩٥ جامع ومدرسة الشيخ عبدال ١٦
 ٠ ٥٧ ٠ ٥٧ يولجامع المخ ١٧
 ٠ ٢١٧ ٠ ٢١٧ )كان مدرسة (جامع اإلمام محسن ١٨
 ٠ ٣٥ ٠ ٣٥ جامع اليقظة اإلسالمية ١٩
 ٠ ١١٠ ٠ ١١٠ جامع الحبيطي ٢٠
 ٠ ٤٣ ٠ ٤٣ جامع حي الثقافة ٢١
 ٠ ١١ ٠ ١١ جامع المالح ٢٢
 ٠ ٢٨ ٠ ٢٨ جامع فاطمة خاتون ٢٣
 ٩ ٧٢ ٠ ٧٢ جامع النبي جرجيس  والمدرسة الجرجيسية ٢٤
 ٠ ٤٠٨ ٠ ٤٠٨ مسجد المياسة ٢٥
 ٠ ٨ ٠ ٨ مسجد الصياغ ٢٦
 ٠ ٦٨ ٠ ٦٨ )المياسة(مسجد خالد  ٢٧
 ٠ ٤١ ٠ ٤١ )االحمدية(مسجد خالد  ٢٨
 ٢ ٠ ٠ ٠ )شيخ محمد(جامع حاج منصور ٢٩
 ٣ ٠ ٠ ٠ )جامع الخضر، الجامع األحمر(جامع ألمجاهدي  ٣٠
 ٠ ٣٨ ٠ ٠ جامع عبدو خوب ٣١
 ٣١٨ ٠ ٠ ٠ حسين بكمدرسة  ٣٢
 ٣٢١ ١٢٩ ٠ ١٢٩ مدرسة االحمديه ٣٣
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 ٣١٦ ٨٥ ٠ ٨٥ مدرسة الحجيات ٣٤
 ٢٧١ ٤٠ ٠ ٤٠ )زكريا التاجر(مدرسة الحاج زكر ٣٥
 ١٣٣ ١٤١ ٠ ١٤١ )باشا(مدرسة حسن بك ٣٦
 ١٩٨ ٥٢ ١ ٥١ )ابن الخياط(مدرسة الخياط ٣٧
 ٢٧١ ٢٨٠ ٠ ٢٨٠ )ألجلبي(مدرسة الصائغ ٣٨
 ١٦٩ ٢٨١ ١٩ ٢٦٢ )الفيصلية(اإلسالمية المدرسة  ٣٩
 ٣٧ ٨٠ ٠ ٨٠ جامع ومدرسة النعمانية  ٤٠
 ٢٤٩ ١٤٢٧ ٤ ١٤٢٣ المدرسة الرضوانية ٤١
 ٠ ٦٥٤ ٠ ٦٥٤ جمعية التكافل االجتماعي ٤٢

 ٣٦٤٠ ٥٧٨٥ ٢٤ ٥٧٦١ المجموع 
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والدوريات املوجودة بأمساء أصحاب خزانات الكتب الشخصية و بإعداد الكتب واملخطوطات ) ٢(جدول رقم 
 م٢٠١١يف مكتبة األوقاف يف املوصل حسب جرد عام

جمموع  الدوريات الكتب مهنة اسم صاحب اخلزانة ت
 الكتب

 املخطوطات

 ٠ ٣٣٥ ٠ ٣٣٥ عالم دین الشیخ رشید الخطیب ١

 ٢٣ ١٤٩ ٠ ١٤٩ عالم دین الشیخ عبد اهللا الحسو ٢

 ١٦ ٧٢٨ ٣٥ ٦٩٣ عالم دین الشیخ عبد المجید الخطیب ٣

 ٠ ٥٨ ٠ ٥٨ عالم دین الیماني عليالشیخ  ٤

 ٨ ٦٦٣ ١٥ ٦٤٨ عالم دین الشیخ عمر بشیر النعمة ٥

 ٢ ١٨٩  ١٨٩ تربوي عبد اهللا مخلص ٦

 ٢٠٨ ٥٠٥٢ ٤٥٢ ٤٦٠٠ نائب \كاتب\طبیب  الدكتور داود ألجلبي ٧

 ٠ ١٧٢ ١١ ١٦١ موظف عبد اهللا الجبوري ٨

 ٠ ٥٢٧ ٤ ٥٢٣ صناعي\تاجر محمد نجیب الجادر ٩

 ٠ ١٨٦ ١٤ ١٧٢ تربوي فیصل االرحیم ١٠

 ٣ ٧٢ ٠ ٧٢ خطاط \تربوي یوسف ذنون ١١

 ٠ ١١٨٩ ٢٥ ١١٦٤ كاتب\تربوي محمود المالح ١٢

 ٠ ٣١١ ١٨ ٢٩٣ كاتب\موظف كوركیس عواد ١٣

 ٤١ ٦٧٥ ٥٧ ٦١٨ كاتب محمد صدیق الجلیلي.د ١٤

 ١٤ ١٨٧ ٣ ١٨٤ موظف عبد اهللا نشاة ١٥

 ٢٠ ٢٤٥ ٥ ٢٤٠ تربوي ي رؤوفعبد الھاد ١٦

 ٠ ١٣٠ ٠ ١٣٠ عالم دین\موظف یاسین محضر باشي ١٧

 ٠ ٢٥٠ ٠ ٢٥٠ مجھول عبد القادر أمین القدو ١٨

 ٠ ٢٦١ ٤ ٢٥٧ نائب\محامي قاسم المفتي ١٩

 ٠ ٦٣٥ ٤ ٦٣١ عسكري عبد اهللا السبعاوي ٢٠

 ٠ ٩٢  ٩٢ عالم دین\تاجر سلیم شریف الزرقي ٢١

 ٠ ٢٤٩ ٣٠ ٢١٩ خطاط\عسكري سالم عبد الرزاقالشھید قتیبھ  ٢٢
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 ٠ ٥٥٠ ١ ٥٤٩ موظف شعالن عبد الرحمن ٢٣

 ٠ ١٣٠٠ ٧٥٥ ٥٤٥ صیدلي سعد الدین الحیالي ٢٤

 ٠ ١١٤ ٠ ١١٤ خطاط\كاتب\موظف علي حسین الجمیل ٢٥

 ٤٧ ٠ ٠ ٠ موظف میسر صالح األمین ٢٦

 ١٤ ٠ ٠ ٠ عالم دین الشیخ محمد أمین آل مال یوسف ٢٧

 ٢ ٠ ٠ ٠ عالم دین الشیخ محمد صالح الجوادي ٢٨

 ٠ ٧١ ٣ ٦٨ عالم دین )ناصر(الجرجري ٢٩

 ٠ ٥٦ ٠ ٥٦ مجھول محمود نجیب  الزوبعي ٣٠

 ٣٩٨ ١٤٤٤٦ ١٤٣٦ ١٣٠١٠  المجموع 
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 .م ٢٠١١ميثل عدد موظفي الدائمني يف مكتبة األوقاف املركزية باملوصل عام ) ٣(جدول رقم

                                                

                        

  

  .م٢٠١١تبة األوقاف املركزية باملوصل عامميثل عدد موظفي املؤقتني يف مك) ٤(جدول 

                                           

                                                                                                                                                                                                         

  

شهادة جامعية  جنس
 عليا

شهادة 
 بكالوريوس

شهادة 
 دبلوم

شهادة 
 إعدادية

شهادة 
 متوسطة

شهادة 
 ابتدائية

بقراء 
 يكتب

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ )دكتوراه(١ ذكر

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ أنثى

 ٠ ١ ١ ٢ ٣ ١  

شهادة  جنس
 جامعية عليا  

شهادة 
 بكالوريوس 

شهادة 
 دبلوم

شهادة 
 إعدادية

شهادة 
 متوسطة

شهادة 
 ابتدائية

بقراء 
 يكتب

 ١ ٣ ٠ ٣ ٣ ٦ ٠ ذكر
 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ أنثى

  ١ ٣ ١ ٣ ٣ ٧ 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

  

  

 واملدارس واملساجد  اجلوامع اتخزان من كل يف املوجودة الكتب جمموع يوضح) ١( رقم خمطط
 )١( رقم اجلدول وفق على املوصل يف املركزية األوقاف مكتبة يف  اإلسالمية
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 واملدارس واملساجد اجلوامع خزانات من كل يف املوجودة املخطوطات عدد يوضح) ٢( رقم خمطط
)١( رقم جدول وفق على املوصل يف املركزية األوقاف مكتبة يف املوجودة اإلسالمية
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 الشخصیة الكتب خزانات في الموجودة الكتب عدد یوضح) ٣( رقم مخطط
 )٢( رقم جدول وفق على الموصل في المركزیة األوقاف مكتبة في المحفوظة
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 الشخصیة الكتب خزانات في الموجودة المخطوطات عدد یوضح)٤( رقم مخطط

 )٢( رقم جدول وفق ىعل الموصل في  المركزیة األوقاف مكتبة في المحفوظة
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 الشخصیة الكتب خزانات في الموجودة الدوریات عدد یوضح)٥( رقم مخطط
 )٢( رقم جدول إلى وفق على الموصل في  المركزیة األوقاف مكتبة في المحفوظة
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 مكتبة في المحفوظة الشخصیة الخزانات أصحاب مھن یوضح) ٦( رقم مخطط
  )٢( رقم جدول إلى فقو على الموصل في المركزیة  األوقاف

  
  

 والمساجد الجوامع خزانات في الموجودة الكتب نسب یوضح)٧( رقم مخطط
 األوقاف مكتبة في المحفوظة الشخصیة والخزانات اإلسالمیة المدارس وخزانات

  )١,٢( الجداول وفق على الموصل في المركزیة
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 والمساجد عالجوام خزانات في الموجودة المخطوطات نسب یوضح)٨( رقم مخطط
 األوقاف مكتبة في المحفوظة الشخصیة والخزانات اإلسالمیة المدارس وخزانات
  )١.٢(الجداول إلى  وفق على الموصل في المركزیة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في المركزیة األوقاف مكتبة في الموجودة الكتب نسب یوضح) ٩( رقم مخطط
   بھا الباحث تزوید تم التي األرقام بحسب الموصل
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 األوقاف مكتبة في الدائمین  للعاملین العلمیة تھالؤالم  یوضح) ١٠(رقم مخطط
  )٣( الجدول حسبب الموصل في المركزیة

 

  

  

 األوقاف مكتبة في المؤقتین للعاملین العلمیة تھالؤالم  یوضح) ١١(رقم مخطط
  )٤( الجدول حسبب الموصل في المركزیة
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  اخلامتة
  

مؤسسة الوقف ليست عمال تراثيا مـن الماضـي   أود أن أقول في النهاية أن 
وإنما تعد حاجة من الحاجات في العصر الحديث حيث أن بعـض الـدول الغيـر    
إسالمية والمتقدمة ومنها فرنسا والواليات المتحدة أصبح ينتشر فيها الوقف بـرغم  
عدم وجوده في دوافعها الدينية ورغم وجود عدة طرق لتمويل الخدمات االجتماعية 

عليمية فيها إال أنهم اخذوا  صيغة الوقف اإلسالمي وطبقوهـا فـي مجـاالت    والت
الصحة والتعليم وهذا دليل على نجاعة هذه الصيغة ونجاحها ونحن فـي الوقـت   
الحاضر في أمس الحاجة لمواجهة التحديات التعليمية الضخمة ومنها تحدي الهوية 

سالمية بدعوى أنها ال تساير والسمات اإلسالمية المميزة ومحاولة إزاحة العلوم اإل
العصر إضافة إلى التخلف العلمي وعدم مسايرة ما يسود المجتمع العالمي من تقدم 

من هنا تأتي أهمية وقف الكتب في سبيل اهللا سواء في الجامعات أو . علمي وتقني 
في المكتبات العامة ومن خالل بحثنا وجدنا أن معظم من يزود الكتب إلى المكتبة 

ة أصبحت المكتبات الشخصية للواقفين سواء المتـوفين أو األحيـاء الـذين    الوقفي
حاولوا أو أسرهم أن يشاركوا إخوانهم بما لديهم من معرفة وان يقدموا مكتبـاتهم  
وكتاباتهم المنشورة ليستفاد منها في بناء األمة اإلسالمية وتقدمها  والحمـد هللا رب  

  :ع من التوصيات وهي كاالتيالعالمين ، ولقد توصل  الباحث الى مجمو

توجيه دعوة للكتاب والمؤلفين والشخصيات العامة ووجهاء المجتمع الموصلي  -١
  .لفتح خزانات شخصية في هذه المكتبة وغيرها من مكتبات الموصل

زيادة االهتمام والتعريف بالمكتبات الوقفية بوصفها عمال من أعمال الخير والبر -٢
  .والمدارس وأعمال الخير األخرى  بالتماثل مع بناء الجوامع

ال خير في مجتمع ال يقرأ وإذا قرأ لم يفهم هي دعوة للناس للقـراءة وزيـارة   -٣ 
المكتبات والنهل من فيض العلوم والمعرفة فنحن أول من خط الحرف ونحن أولى 

  ).اقرأ(األمم بالقراءة فأول ما نزل على رسولنا الكريم من القران الكريم كلمة 
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د حملة لجمع التبرعات إلنشاء مكتبات وقفية في مناطق التجمعات السكانية أعدا-٤
داخل الموصل وفي خارجها في أريافها إضافة إلى حث الناس على إهداء ما يرون 
انه يزيد عن حاجاتهم من كتب ودوريات وجرائد إلى المكتبات ألنها سوف تكـون  

  . ذاكرة المدينة بعد عشرات السنين

المكتبـات  (جديدة لسد الفراغ الموجود حول هـذا الموضـوع    أعداد دراسات-٥
منبر تربوي تعليمي ثقافي  اودراسة كافة خدماتها المقدمة للمجتمع باعتباره)العامة

  . وزيادة االهتمام اإلعالمي بالمكتبة والتعريف بدورها في المجتمع الموصلي 

قديمها إلى مكتبـة  توجيه المواطنين الذين يمتلكون مخطوطات نادرة ونفيسة ت -٦
األوقاف ليتم صيانتها وتصويرها لتعم فائدتها جميع أبناء المجتمع الموصلي ولتحفظ 

  . لألجيال القادمة
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  التوصيات

توجيه دعوة للكتاب والمؤلفين والشخصيات العامة ووجهاء المجتمع الموصلي  -١
  .وصللفتح خزانات شخصية في هذه المكتبة وغيرها من مكتبات الم

زيادة االهتمام والتعريف بالمكتبات الوقفية بوصفها عمال من أعمال الخير والبر -٢
  .بالتماثل مع بناء الجوامع والمدارس وأعمال الخير األخرى 

ال خير في مجتمع ال يقرأ وإذا قرأ لم يفهم هي دعوة للناس للقـراءة وزيـارة   -٣ 
ول من خط الحرف ونحن أولى المكتبات والنهل من فيض العلوم والمعرفة فنحن أ

  ).اقرأ(األمم بالقراءة فأول ما نزل على رسولنا الكريم من القران الكريم كلمة 

أعداد حملة لجمع التبرعات إلنشاء مكتبات وقفية في مناطق التجمعات السكانية -٤
داخل الموصل وفي خارجها في أريافها إضافة إلى حث الناس على إهداء ما يرون 

حاجاتهم من كتب ودوريات وجرائد إلى المكتبات ألنها سوف تكـون   انه يزيد عن
  . ذاكرة المدينة بعد عشرات السنين

المكتبـات  (أعداد دراسات جديدة لسد الفراغ الموجود حول هـذا الموضـوع   -٥
منبر تربوي تعليمي ثقافي  اودراسة كافة خدماتها المقدمة للمجتمع باعتباره)العامة

  . مي بالمكتبة والتعريف بدورها في المجتمع الموصلي وزيادة االهتمام اإلعال

توجيه المواطنين الذين يمتلكون مخطوطات نادرة ونفيسة تقديمها إلى مكتبـة   -٦
األوقاف ليتم صيانتها وتصويرها لتعم فائدتها جميع أبناء المجتمع الموصلي ولتحفظ 

  . لألجيال القادمة
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  أملصادر 

 معاجم اللغة

  .م١٩٥٦،طبعة بيروت ،لسان العرب ،هـ ٧١١فيوتالمابن منظور  -١
  .م١٩٨٢،طبعة الكويت،مختار الصحاح  ،هـ ٦٦٦المتوفى  لرازيا -٢
 ،المطبعة األميرية ،الطبعة السابعة ،المصباح المنير ،هـ ٧٧٠وفىتالمالمقري  -٣

  .م١٩٢٨ ،القاهرة
 .م ١٩٥٦،بيروتالثامنة، طبعة،منجد الطالب ،اد افرامؤف -٤

  يمكتب تفسري القران الكر

ـ  ٦٧١المتوفى عبد اهللا محمد بن احمد األنصاري القرطبي آبي -٥ جـامع   ، هـ
 .م١٩٦٧\هـ ١٣٨٧،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،ألحكام القران 

دار أحياء ، تفسير القران العظيم  ،هـ ٧٧٤وفىتالمكثير القرشي الدمشقي  ابن -٦
 .هـ ١٣٨٨التراث العربي 

الشيخ  جـالل  ، هـ ٨٦٤المتوفى  لمحليا احمدالشيخ جالل الدين محمد بن  -٧
تفسير الجاللين وبذيله ،هـ ٩١١المتوفى  الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي

  .دمشق، د ت ،مكتبة المالح،أسباب النزول للسيوطي

  كتب احلديث النبوي الشريف

طبعـة المكتـب   ،مسـند  ،الهــ   ٢٤١المتـوفى اإلمام احمـد بـن حنبـل     -٨
  .م١٩٨٣،اإلسالمي

 ،صحيح مسلم ،هـ ٢٦١المتوفىبن الحجاج القشيري النيسابوري  اإلمام مسلم -٩
  .م١٩٥٤،دار أحياء التراث
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طبعة  أبي داؤد، سنن،  هـ ٢٧٥المتوفىألمام سليمان االشعث السجستاني ا -١٠
  .د ت ،بيروت،دار الكتب العلمية 

الجامع الصحيح  ،هـ ٢٧٩المتوفىإلمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي ا-١١
  .، د تبيروت،دار أحياء التراث العربي طبعة ،

وفى   -١٢ ائي المت عیب النس ن ش د ب رحمن احم د ال ي عب ام أب نن هـــ ٣٠٣اإلم ،الس
  .م٢٠٠١الكبرى ،مؤسسة الرسالة وعمان ،

ن ماجة    اإلمام   -١٣ د ب سـنن ابـن   ، ٢٧٣ هـ المتوفىأبو عبد اهللا محمد بن یزی
  .م١٩٨٦حلب  ،طبعة مكتبة المطبوعات اإلسالمية، ماجة

طبعة دار ،الجامع الصحيح  ،هـ ٢٥٦المتوفىإلمام محمد إسماعيل البخاري ا-١٤
، مركـز الدراسـات   أشـبيليا دار : الرياضفي ونشرت  تطبع،م ١٩٩٤ ،الفكر

  .ت. واإلعالم، د

  

  كتب الفقه اإلسالمي

 المشـهور بـابن عابـدين    بن عمر بـن عبـد العزيـز    محمد أمين الشيخ-١٥
المعروف (ار على الدر المختار شرح تنوير األبصار،رد المحت هـ١٢٥٢المتوفى

  .م١٩٦٦،مصرالطباعة،دار  ةطبع ،الطبعة الثانیة ،)بحاشية ابن عابدين

،الهداية  هـ٥٩٣الميرغاني المتوفى بكر أبي بن الحسن علي شيخ اإلسالم أبو-١٦
  ،شرح بداية المبتدى،

جـواهر  ) هـ١٤نمن علماء القر(األزهري اآلبي السميع عبد صالح  الشيخ -١٧
 .ت.د.طبعة مصطفى ألبابي الحلبي،اإلكليل مختصر الخليل 
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مغني المحتاج إلى ، هـ٩٧٧المتوفىالشربيني  الخطيب أحمد بن محمد لشيخا-١٨
مطبعة مصـطفى   ،هـ٦٧٦المتوفىلنووي امعاني ألفاظ المنهاج على متن المنهاج 

 .هـ١٣٧٧،ألبابي الحلبي

ـ ٩٧٢المتـوفى  الحنبليألفتوحي  أحمد بن محمدألمام ا-١٩ شـرح منتهـى    ،هـ
  .العروبة دار مكتبة نشر .اإلرادات

 ،الطبعةطبعة أنصار السنة،اإلنصاف،لمرداويسليمان ا بن علي الحسن أبي -٢١
  .هـ١٣٧٥ األولى،

 ،المغني ،هـ٦٢٠المتوفىقدامه المقدسي  محمد بن اهللا عبد محمد أبوإلمام ا -٢٢
  .هـ١٣٤٧،مطبعة المنار

ـ ١٢٣٠المتـوفى الدسوقي  عرف بن أحمد بن محمد نشمس الدي -٢٣ حاشية ،هـ
طبعة ،هـ ١٣٤٥المطبعة األزهرية بمصر ي،لدرديراالدسوقي على الشرح الكبير 

  .دار الفكر العربي

ـ  ٤٧٦المتـوفى الفيروزبادي الشـيرازي   يوسف بن علي بن إبراهيم -٢٤  ،هـ
  .هـ١٣٧٩،طبعة عيسى الحلبي ،المهذب

أحكام ،هـ٢٦١المتوفىالخصاف الشيباني المعروف ب أبو بكر احمد بن عمرو-٢٥
  .م ١٩٢٢، الطبعة األولى،مطبعة عموم األوقاف المصرية،األوقاف

بدائع الصنائع فـي ترتيـب    هـ٥٨٧أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى -٢٦
  .م١٩٨٦الشرائع ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،

 دار، خليـل  مختصـر  شرح الجليل منح، )عليش( محمد بن أحمد بن محمد -٢٧
  .هـ١٤٠٩الفكر،
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ـ ٢٠٤الشافعي المتوفى إدريس بن محمد اهللا عبد أبو األمام-٢٨ ، األم ،مكتبـة  هـ
  .م١٩٦١الكليات األزهرية، القاهرة ،

شـرح منتهـى    هـ، ١٠٥١البهوتي المتوفى  إدريس بن يونس بن منصور -٢٩
  .م٢٠٠٠.عوالتوزي والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ،اإلرادات

 العاشـر  القـرن  علمـاء  مـن ( الحطاب محمد بن يحيى زكريا أبي الشيخ -٣٠
 الـدعوة  كليـة  نشـر  ، المستحقين على والقسمة الواقفين ألفاظ ،،شرح)الهجري

  .م١٩٩٥، األولى الطبعة ، طرابلس ، اإلسالمية

عبد الملك عبد الرحمن السعدي ،الوقف وأثره في التنميـة، األوقـاف،   . د.ا-٣١
  .م٢٠١١اد،بغد

  . م٢٠٠٦،الطبعة األولى ،وزارة األوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية -٣٢

  .م١٩٧١،الكويت،طبعة دار البيان،فقه السنةسيد سابق ،-٣٣

  كتب التاريخ

، تاريخ  هـ٤٦٣المعروف الخطيب البغدادي المتوفى ثابت بن علي بن أحمد -٣٤
  .بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت

أبـي أصـيبعه   القاسـم المعـروف بـابن     الدين سديد بن أحمد عباسال أبو -٣٥ 
 .رضـا  نزار/ وتحقيق د ، شرحعيون األنباء في طبقات األطباء،هـ٦٦٨المتوفى

  ..مكتبة الحياة دار

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،هـ ٨٧٤المتوفىبن تغري بردي ا -٣٦
  .طبعة دار الكتب المصرية،
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طبعـة   ،الكامل في التاريخ،هـ ٦٣٠المتوفىبابن األثير عز الدين المعروف  -٣٧
  .هـ ١٢٩٠،مصر

بغية الوعاة في ،هـ ٩١١المتوفى  لسيوطيمحمد ا بن الكمال بن الرحمن عبد -٣٨
  .م ١٩٦٤،طبعة مصر ،طبقات اللغويين والنحاة 

المتوفى  ابن الجوزي علي المعروف الحسن أبي بن الرحمن عبد الفرج أبو -٣٩
  .هـ١٣٥٧،الهند ، تظم في تاريخ الملوك واألممالمن،٥٩٢ هـ

ـ ٣٨٠المتـوفى بن النديم ا محمد بن إسحاق بن محمد الفرج أبو -٤٠ الفهرسة ،هـ
  .  هـ ١٣٤٨،طبعة مصر،

ـ ٦٤٦المتوفىلقفطي ا يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال -٤١ أخبـار   ،هـ
  .هـ١٣٢٦سنه السادة ،مصر مطبعة طبعة. الحكماء

معجـم  ، هـ٦٢٦الحموي المتوفى اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أبو الدين شهاب ٤٢
  .م ١٩٣٦،مصر،،الطبعة الثالثة  ،األدباء

محمد أمين بن خير اهللا الخطيب العمري ،منهل األولياء ومشرب األصـفياء   -٤٣
  .م١٩٦٧من سادات الموصل الحدباء ،حققه سعيد الديوه جي ،الموصل ،

اآلثار الجليلة فـي الحـوادث األرضـية،     ياسين بن خير اهللا العمري،زبده -٤٤
وانتخب زبدته المرحوم داؤد ألجلبي حققه وعلـق عليـه عمـاد عبـد السـالم      

  .رؤوف،،ساعد المجمع العلمي العراقي على طبعة مطبعة اآلداب النجف

ياسين العمري، منية األدباء في تاريخ الموصل الحدباء، حققه سعيد الـديوه   -٤٥
  .م١٩٥٥ل جي، مطبعة الهدف،الموص

  .م٢٠٠٢،الموصل ،الطبعة األولى ،تاريخ الموصل ،سعيد الديوه جي  -٤٦
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، حققه سعيد الديوه جيالكتابات المحررة علي أبنية الموصل،،نقوال سيوفي  -٤٧
  .م١٩٥٦بغداد،

  م ، ٢٠١١،دور العلم بالموصل، الموصل،سعيد الديوه جي -٤٨

  .م ١٩٦٢طبعة األولى  ،تاريخ علماء الموصل،الموصل ،احمد المختار -٤٩

  كتب أخرى

  .م ١٩٢٧،بغداد، مخطوطات الموصل، د ألجلبيؤدا .د -٥٠

بعـة  ط،البيـروت   ،خزائن الكتـب القديمـة فـي العـراق    ،كوكيس عواد -٥١
  .م١٩٨٦الثانية،

ترجمة عن الفرنسية نزار أباظـة   ،دور الكتب العربية العامة . يوسف العش -٥٢
  .م١٩٩١\ هـ ١٤١١المعاصر،  دار الفكر ،بيروت ،ومحمد صباغ

 ،الكويت ،األرناؤوط. ترجمة محمد م،مج٢. تاريخ الكتاب. ألكسندر ستيبتفيتش-٥٣
  .سلسلة عالم المعرفة،م١٩٩٣/هـ١٤١٣المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

وتطورهـا ومصـائرها ط    نشأتها. المكتبات في اإلسالم. محمد ماهر حمادة-٥٤
  .هـ ١٤٠٧لةسسة الرساؤ،بيروت م٥

المكتـب  : دمشـق بعة الثانيـة،  طال. مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا-٥٥
 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧،اإلسالمي

الدار : القاهرة،تاريخ المكتبات في مصر العصر المملوكي. السيد السيد النشّار-٥٦
 .هـ١٤١٣المصرية اللبنانية،
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 هـ ٩٢٣ -٤٦٨(راألوقاف والحياة االجتماعية في مص. محمد محمد األمين-٥٧
 .م١٩٨٠،دار النهضة العربية ،القاهرة ،دراسة وثائقية) م١٥١٧– ١٢٥٠/

الطبعـة  الموصـل   ،فهـرس أوقـاف الموصـل    احمـد،  سالم عبد الرزاق-٥٨
  .م١٩٧٩\١٩٧٤األولى،

افتتاح مكتبة األوقاف العامة بالموصل مطبعة الرسـالة   كراس صدر بمناسبة -٥٩
  .م ١٩٧٤بغداد 

ــر الطا.د .أ-٦٠ ــوعة ،لبعم ــالمموس ــل أع ــات   ،الموص ــز دراس مرك
  .م٢٠٠٥،الموصل

موسـوعة   ،المكتبـات بحث بعنوان عماد عبد السالم رؤوف العطار  .د .أ -٦١
  .مجموعة من الباحثين العراقيين. ،)٢العراق المعاصر(حضارة العراق،

  .م١٩٦٣،بغداد ،جوامع الموصل،سعيد الديوه جي -٦٢

فترة الحكم المحلي (موصل في العهد ألجليلي عماد عبد السالم رؤوف،ال.د.أ -٦٣
  .مطبعة اآلداب النجف) م١٨٣٤-١٧٢٦

قصي آل فرج، المكتبات العامة الموصلية منذ القرن الثامن عشـر وحتـى    -٦٤
  .م٢٠٠٤القرن العشرين، مركز دراسات الموصل،

ذنون الطائي كتابة في الوطنية الموصـلية الطبعـة األولـى الموصـل     .د.ا -٦٥
  .م٢٠٠٨

  .هـ ١٤٠٢،الموصل ،الطبعة األولى ،اإلمام ألرضواني ،محفوظ العباسي -٦٦
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جامعـة الموصـل    ،موسوعة الموصل الحضـارية  مجموعة من الباحثين، -٦٧
  .م١٩٩٢،

ــار محمــد جرجيس،موســوعة علمــاء الموصــل ،الطبعــه   -٦٨ ــد الجب عب
  . م٢٠٠٩األولى،

  .م٢٠١١عماد غانم الربيعي ،بيوتات موصلية،الموصل ، -٦٩

ــي   -٧٠ ــخ فـ ــاطي النسـ ــداني،جمهرة خطـ ــرزاق الحمـ ــد الـ عبـ
  ..  م٢٠١١الموصل،الموصل،

احمد علي الصوفي ،تاريخ بلدية الموصل، مطبعة الجهوريـة ،الموصـل،    -٧١
  .م١٩٧٠

 ،الطبعة األولـى  ،من دعاة اليقظة اإلسالمية في الموصل،ذنون الطائي .د.ا-٧٢
  .م ٢٠٠٨

  .م١٩٧٠الثانية ، سعيد الديوه جي ،بيت الحكمة،الطبعة-٧٣

، ١٢، ع٣عالم الكتـب مـج  ،"مستقبل الكتاب المطبوع"،علي بن إبراهيم النملة-٧٤
  ).م١٩٨٢يوليو / هـ١٤٠٢شوال (

منهل العلي بك أطروحة دكتوراة غير منشورة بعنوان الخدمات الوقفية في .د -٧٥
م المقدمة إلى مجلس كلية التربية ابن رشد جامعة بغـداد  ١٩١٨\١٩٣٤الموصل 

  .م٢٠٠٦إشراف الدكتور عماد عبد السالم رؤوف،ب
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  حبوث وتقارير

نهالء داود الحمود،بحث المكتبات العامة ودورها فـي خدمـة المجتمـع    . د -٧٦
م، كلية التربية األساسية قسم علوم المكتبات والمعلومات جامعـة  ٢٠٠٧الكويتي ، 

  .الكويت 

تـب والمكتبـات مـدى    علي إبراهيم النملة،بحث  بعنـوان أوقـاف الك  .د.ا -٧٧
  . استمرارها ومعوقات دوام اإلفادة منها 

بحث مقـدم لنـدوة الوقـف    ،"الوقف وأثره في التنمية. "محمد رأفت عثمان -٧٨
اإلسالمي التي  نظمتها كلية الشريعة   والقانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 

  .م١٩٩٧الجامعة، : العين ،مج٣. م١٩٩٧ديسمبر  ٧ \٦خالل الفترة من 

سـنة  ١٨،المجلـد   ، تصدر عن مديرية اآلثار العامة العراقية ،مجلة سومر -٧٩
  .م١٩٦٢

من أدارة المكتبـة   هتقرير عن مكتبة أوقاف المركزية بالموصل حصلت علي -٨٠
  .والموضوع منشور الموقع االلكتروني لدائرة األوقاف بغداد

بة أوقاف الموصل دراسـة  رائد أمير عبداهللا المخطوطات المفقودة في مكت.د -٨١
وثائقية إحصائية المنشور في مجلة دراسات موصلية وهي مجلة علميـة محكمـة    

  .م٢٠٠٩عام ٢٦تصدر عن مركز دراسات الموصل بالعدد 

رائد أمير عبداهللا البحث بعنوان التخطيط البيلوغرافي لواق المخطوطات .د -٨٢ 
في مجلة آداب الفراهيـدي   المفقودة في أوقاف الموصل دراسة أرشيفية المنشور

م وهي مجلة علمية محكمة تصدر عـن  ٢٠١٠الصادر في حزيران عام  ٣العدد 
  .كلية اآلداب جامعة تكريت 
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  املالحق
جدول ميثل أهم املخطوطات يف مكتبة األوقاف يف )  ١(ملحق رقم 

  )١(املوصل

م وكان  ١٩٩٥سرقتها عاممت جدول  ميثل املخطوطات التي ) ٢(ملحق 
وهي حمفوظ حاليا على سبيل األمانة يف الدار  ٤١٦مت استعادت ٤٦٧عدد

 .)٢(الوطنية للمخطوطات بغداد 

  

  .ميثل أهم من توايل املسؤولية يف املكتبة ) ٣(ملحق 

مناذج لصور عن أهم املخطوطات احملفوظة يف مكتبة أوقاف ) ٤(ملحق رقم 
  )٣(املوصل

 

                                                             

ونفائس مكتبة االوقاف العامة في الموصل ، مطبعة بين النهـرين   سالم عبد الرزاق ، نوادر)١(
،١٩٧٤ . 

اق المخطوطات المفقـودة فـي   ررائد امير عبداللة البحث بعنوان التخطيط البيلوغرافي لو.د)٢(
الصـادر فـي    ٣أوقاف الموصل دراسة أرشيفية المنشور في مجلة آداب الفراهيدي العـدد  

 ية محكمة تصدر عن كلية اآلداب جامعة تكريتم وهي مجلة علم٢٠١٠حزيران عام 

 ١٩٧٦، ٨سالم عبد الرزاق ، فهرسة  مخطوطات مكتبة األوقاف  العامة  في الموصـل ، ج )٣(
. 
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  .ألوقاف املركزية يف املوصلجدول ميثل أهم خمطوطات مكتبة ا) ١(ملحق رقم 

  

  ت

  

فهرس  مكان الوجود الناسخ وتاريخ النسخ اسم املؤلف اسم املخطوط
خمطوطات 

 املوصل

 مالحظات

المخطوط  ٢٧\١ حسن باشا ١\٣ القرن العاشر الهجري  القران الكريم  ١
 مزخرف ومذهب

أبو حامد الغزالي المتوفى  *أيها الولد  ٢
 هجري٥٠٥

بعض خطوطه  ٢٠٠\١ حسن باشا٢٥\٢ عودناسخها مصطفى بن مس
مكتوبة بماء 

 الذهب

الشجرة النعمانية   ٣
لوحة زخرفية (

*( 

محي الدين بن العربي توفي 
 هجري٦٣٨

علي بن مال عبادي الزيلي 
 هجري١١٤٣سنة 

  ٢٢٦\١ حسن باشا٢٥\٢٨

تحصيل المرام   ٤
من تاريخ البلد 

 *الحرام

لتقي الدين محمد بن احمد 
لمالكي القاضي الفارسي المكي ا

بالحرم الشريف ألمتوفى سنة 
  هجري٨٣٢

 

  ٢٤١\٧ بكر أفندي١٩ 

كتاب في النبات   ٥
 والحيوانات

ديسقوريدوس نبغ في القرن 
 األول

ناسخها مصطفى الصائغ 
 النقاش الموصلي

  ٨٢\٧ زيواني ١٩\٣

دفع مضار   ٦
 األغذية

محمد بن زكريا الرازي 
 هجري٣١١المتوفى

ين ناسخها محمد بن الحس
 هجري٤٠٣بن زيد اتمة 

وهو أقدم  ١٧٥\٦ جلبي٦\٨ ٦
مخطوطات 

مكتبة األوقاف 
 بالموصل

محمد بن أبي بكر الدماميني  *نزول الغيث  ٧
 هجري٨٢٨المخزومي ألمتوفى 

نسخة بخط المؤلف سنة 
 هجري٧٩٠

  ٢٥٧\٦ جلبي٣٩\٥٨

  ١٩٢\٢ نبي شيت١٦\١ هجري٩٧١تاريخ ناسخها مجير الدين أبي اليمن عبد األنس الجليل   ٨
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بتاريخ القدس 
 *والخليل

من العليمي الحنبلي الرح
 هجري٩٢٧المتوفى سنة 

الفريدة السنية   ٩
في الحكم 

 *العربية

محمد أمين بن خير اهللا الخطيب 
 هجري١٢٠٣العمري المتوفى 

  ١٦٨\٦ جلبي٥\١٠٠ نسخة المؤلف

أبو حامد الغزالي المتوفى  *المستصفى  ١٠
 هجري٥٠٥

ن الحسين الناسخ علي ب
 هجري٥١٧المرى سنة 

  ٤٥\٣ حجيات٧\٨

مطالع األنظار   ١١
شرح طوالع (

 )*األنوار 

أبو الثناء شمس الدين محمود 
بن عبد الرحمن األصفهاني 

 هجري٧٤٩المتوفى

الناسخ عبد الرحمن بن 
 هجري٧٧٧حسين بن علي 

ألفه للملك  ٢٨٨\٧ نعمانية
الناصر محمد 

بن قالوون بخط 
 التعليق

مشكل كشف   ١٢
 *الصحيحين

أبو الفرج عبد الرحمن بن على 
 هجري٦٥٦ألجوزي المتوفى

الناسخ أبو العز محمد بن 
محمد بن علي البصري 

  هجري٦٧١سنة 

 

  ٣٢\٣ حجيات٤\٤

ضوء   ١٣
شرح (السراج

فرائض 
 )*السجاوندي 

شمس الدين محمود بن أبي بكر 
أبي العال البخاري ثم الكالباذي 

 هجري٧٠٠المتوفى

  ١٣\٤ حسين باشا٩\٣ المؤلفنسخة بخط 

جمع الشريف ) رض(اإلمام علي نهج البالغة  ١٤
 هجري٤٠٦الرضي المتوفى

الناسخ ياقوت بن عبد اهللا 
 ألنوري الموصلي

  بخط النسخ ٢٢٤\١ حسن باشا٢٥\٢٧

 

المنهاج في بيان   ١٥
أحكام العشر 

 *والخراج

عبداهللا بن احمد الرتبكي 
الموصلي المتوفى 

 هجري١١٥٩سنة

اسخ عبيدة بن عبد الن
الوهاب بن حسين األمام 

 هجري١١٥٩سنة 

  ١٩٩\١ حسن باشا٢٥\١

 

 

نزهة المشتاق   ١٦
في اختراق 

 *األفاق

محمد بن محمد بن عبد اهللا 
الشريف اإلدريسي المتوفى سنة 

 هجري٥٦٠

  ١٧١\٤ حسين باشا٢١\١٣ 
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اشرف الوسائل   ١٧
ألى فهم 
 *الشمائل

ابن حجر الهيثمي المتوفى 
 ريهج٩٧٤

الناسخ إبراهيم بن خليل 
 هجري١٢٠١سنة 

بخط النسخ حسن 
 باشا

٢١٤\١  

الفتح المبين في   ١٨
 *شرح األربعين

ابن حجر الهيثمي المتوفى سنة 
 هجري٩٧٤

الناسخ إبراهيم بن خليل 
 هجري١٢١٠سنة

 بخط النسخ ٢١٥\١ حسن باشا٢٥\١٧

كشف األسرار   ١٩
عن حكم الطيور 

 *واإلزهار

السالم بن عز الدين بن عبد 
احمد بن غانم المتوفى سنة 

 هجري٦٦٠

  

نسخها محمد بن الشيخ 
احمد بن الشيخ إسماعيل 

 هجري١١٧٤سنة 

  ٢١٦\٦ جلبي٩\٦

التبيين في انساب   ٢٠
 *القرشين

موفق الدين أبي محمد عبد اهللا 
بن احمد  بن قدامه المقدسي 

 هجري٦٢٠المتوفى

الناسخ محمد إبراهيم 
 هجري٨٧٠خفاجة سنة

هناك نسخة  ٢٧٣\٨ كرز١٥\٢
ثانية من 

المخطوط في 
 نفس الخزانة 

فتح اهللا الموصلي المتوفى سنة  *تشطير البرد  ٢١
 هجري١٢٠٤

هجري بخط ١١٨٠سنة 
 الشاعر

  ٢١٩\١ حسن باشا ٢٥\٢١

٢٢  

  

ابن الفارض داود بن محمود  *شرح تائية
الرومي القيصري 

 هجري٧٥١سنة

الناسخ احمد بن إسماعيل 
 هجري١١٣٥سنة 

  ٢٤١\١ حسن باشا٢٥\٥٠

رسالة في الطير   ٢٣
 *والصيد

محمود بن سليمان بن فهد 
 هجري٧٢٥الحلبي المتوفى سنة

  ٢٤٤\١ حسن باشا٢٥\٥٢ هجري١٠١٦نسخت سنة 

قصيدة في   ٢٤
 *التصوف

محمد البكري ألصديقي المتوفى 
 هجري١١٦٢سنة 

  ٢٥٢\١ حسن باشا٢٥\٥٨ 

الحسين  أبو الطيب احمد بن *ديوان المتنبي  ٢٥
المتنبي المتوفى مقتوال سنة 

 هجري٣٥٤

  ١٢٧\١ حسن باشا٤\١١ هجري١٠٨٦نسخت سنة 

تهذيب األسماء   ٢٦
 *واللغات

أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي المتوفى سنة 

نسخ شعيب بن خليل بن 
غانم المهلبي سنة 

هناك نسخة  ٢٥٩\٨ زكر ١٠\١
ثانية من 

المخطوط في 
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 نةنفس الخزا هجري٧٢٩ هجري٦٦٧

نسخة فضل اهللا بن محمد  منسوب ألى بطليمويس الحكيم *المجسطى  ٢٧
بن مؤمن سنة 

 هجري١٠٤٥

 بخط التعليق ١٦٧\٤ حسين باشا ٢١\٣

نوادر المنح في   ٢٨
أقسام المالحة 

 *والملح

محمد أمين بن خير اهللا الخطيب 
 ١٢٠٣العمري المتوفى سنة 

 هجري

هجري نسخة ١١٧٩سنة 
 بخط المؤلف

 بخط النسخ ١٢١\٤ باشا حسين ١٣\٤٢

المنتخب من   ٢٩
 *المحصول

فخر الدين الرازي المتوفى 
 هجري٦٠٦سنة

الناسخ عبد الرحمن بن أبي 
 هجري٧٢١شامة سنة 

  ١٨٤\٥ احمدية٨\٥

تقويم األبدان في   ٣٠
 *تدبير اإلنسان

يحيى بن عيسى بن جزلة 
 هجري٤٩٣البغدادي المتوفى 

  هجري٦٥١النسخ سنة 

 

  ٢٦٠\٥ احمدية٢٠\٥

زهرة البستان في   ٣١
 *تجربة الخالن

فتح اهللا الموصلي المتوفى سنة 
 هجري١٢٠٤

ويحتوي على  ٢٢٥\٦ جلبي٩\٢٢ 
أشعار بعض 

الشعراء 
  المواصلة

 

الجدول الصافي   ٣٢
 في البحر الوافي

هبة اهللا محمد المقدسي المتوفى 
 هجري٦٤٥سنة 

نسخة فريدة  ٨٣\٨ زيواني٢٠\٢ 
ونادرة بخط 

 النسخ

الشفاء في   ٣٣
تعريف حقوق 

 *المصطفى

أبو الفضل عياض بن موسى 
المتوفى )القاضي عياض (

 هجري٥٤٤

نسخها احمد الحمدى سنة 
 هجري١٢١٧

 بخط النسخ ١٢٠\٢ عراكدة٤

الشفاء في   ٣٤
تعريف حقوق 

 *المصطفى

أبو الفضل عياض بن موسى 
المتوفى )القاضي عياض (

 هجري٥٤٤

نسخها احمد بن عمر 
طبي سنة األنصاري القر

 هجري٦٢٢

  احمدية ٥\١٤

 

 بخط النسخ ١٦٢\٥

القاموس المحيط   ٣٥
و القأبوس 

الفيروز أبادي المتوفى سنة 
 هجري٨١٧

الناسخ محمد قرقماس سنة 
 هجري٨١٦

  حسين باشا١٤\٧

 

نسخة نادرة  ١٢٦\٤
كتبت في حياة 
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 المؤلف *الوسيط

أبو عبداهللا محمد بن عبد اهللا  مشكاة المصأبيح  ٣٦
تبريزي من علماء الخطيب ال

 القرن الثامن

الناسخ حسين بن عمر بن 
يوسف الخنجي سنة 

 هجري٧٣٧

  خياط٣\\١٦

 

نسخ في حياة  ٢٦\٥
 المؤلف

فاكهة الخلفاء   ٣٧
 ومفاكهة الظرفاء

ابن عربشاة احمد بن محمد 
الحنفي المتوفى سنة 

 هجري٨٥٤

  ١٢٩\١ نبي شيت ١\٥ هجري٨٥٨نسخ سنة 

 

 

الفريد الوردية   ٣٨
يس في تخم

 الدريدرية

محمد سعيد بن جرجيس 
الجوادي المتوفى سنة 

 هجري١٢٤٣

نسخة المؤلف كتبها سنة 
 هجري١٢٣٢

  ٨٩\٢ إسالمية ٢٠\١٢

قدامه بن جعفر بن قدامه  جواهر األلفاظ  ٣٩
 هجري ٣١٠المتوفى سنة 

الناسخ شريف بن محمود 
بن محمد الخالطي سنة 

 هجري٦١٨

  ١٦٦\٢ نبي شيت٩\٢

في بغية الطلب   ٤٠
تاريخ حلب ابن 

 العديم

عمر بن العديم المتوفى سنة 
 هجري٦٦٠

الناسخ عبد اهللا أبو المظفر 
 النيسأبوري

  ١٨٣\١ حسن باشا٢٢\٥

ألفهمي محمد بن عبد اهللا  مقامات أدبية  ٤١
الموصلي المتوفى حدود 

 هجري١٢٥٠

  ٧٨\٨ رضواني٨\١٢ نسخة المؤلف

 

 

احمد  أبي تمام الطائي أبو علي شرح الحماسة  ٤٢
بن محمد المرزوقي سنة 

 هجري٤٢١

الناسخ شروان بن محمد 
بن الحسن الشوهاني سنة 

 هجري٥٦٥

  زكر٩\\٢

 

٢٥٧\٨  

تخريج أحاديث   ٤٣
 المحرر

للرافعي القزويني عبد العزيز 
بن محمد بن إبراهيم بن جماعة 

 هجري٧٦٧المتوفى 

الناسخ محمود بن احمد بن 
 هجري٧٨٨محمد سنة 

  ٢٠٣\٨ زكر ٣\٢

الجامع الصحيح   ٤٤
صحيح –

المجلد  -البخاري

محمد بن إسماعيل البخاري 
 هجري٢٥٦

  ٤٢\٤ حسين باشا٥\٥ 
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 األول

أبو الحسين عبد الرحمن بن  صور الكواكب  ٤٥
 هجري٣٧٤عمر المتوفى سنة 

الناسخ عبد الرزاق بن 
محمد الملقب بمعين الكاشي 

 هجري٨٤٨سنة 

  حسين باشا٢٢\٢٣

 

١٨١\ ٤  

 

 

نظومة المجمع م  ٤٦
في علوم اللغة 

 العربية

رجز شعبان األثاري الموصلي 
 هجري٨٢٨المتوفى سنة 

كفاية الغالم في  ٨٤\٧ زيواني ٢٠\٤ 
أعراب الكالم 
منظومة من 

 الطويل

نسخة مذهبة   النبي يونس\١   القران الكريم  ٤٧
ومزخرفة 

مكتوبة بخط 
 الثلث والنسخ

التبين في انساب   ٤٨
 القرشين

قدامة المقدسي  موفق الدين بن
 هجري٦٢٠المتوفى 

محمد بن خفاجة سنة 
 هجري٧٨٠

 بخط النسخ ٧٤\٨ زكر١٥\٣

تهذيب األسماء   ٤٩
 واللغات

أبو زكريا النووي المتوفى 
 هجري٦٧٧

  ٢٥٩\٨ زكر١٠\٢ مخطوط من القرن التاسع

ترجمة احمد بن السيد فخري  *أولياء بغداد  ٥٠
زاده الموصلي المتوفى 

 هجري١١٨٥

  ١٨٢\١ حسن باشا٢\٤ ن التركيةمترجم ع

المحيط   ٥١
 *البرهاني

برهان الدين بن محمود بن تاج 
 هجري٦١٦الشريعة المتوفى 

نسخت في حياة المؤلف 
هجريبخط محمد ٥٨٩سنة

 البخاري الملقب برامي

  ٨٩\٤ حسين باشا٩\٥٥

تسبيع قصيدة   ٥٢
 البوصيري

تتضمن مجمعات شعرية من 
بينهم عدد من الشعراء 

 لةالمواص

التسبيع بخط النسخ سنة 
هجري والقصائد ١٢٢٧

 بخط الثلث

النسخة مذهبة  ٢٤٧\١ حسن باشا٢٧\٥٧
ومزخرفة 

ومنقوشة بماء 
 الذهب

األمان من أخطار   ٥٣
األسفار 

علي بن موسى العلوي المتوفى 
 هجري٦٧٣

تضم أربعة  ١٨٩\١ حسن باشا٢٣\١ هجري١١١٢منسوخة سنة 
عشر فصال من 
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 األسفار *واألزمان

قصيد الشيخ عبد   ٥٤
 *الغني النابلسي

تشطير األبيات للسهروردي 
 وقصيد محمد أمين العمري

  ٢٥٢\١ حسن باشا٢٥\٥٨ 

عرف الندى في   ٥٥
تخميس المية 
 ابن الوردي

عبد الرحمن بن يحيى المالح 
 هجري١٠١٢المتوفى 

  ١٦١\٨ رضواني١٠٩\١٨ 

الجدول الصفي   ٥٦
 من البحر الوافي

المتوفى  هبة اهللا المقدسي
 هجري٦٤٥

  ٨٣\٨ زيواني ٢٠\٢ نسخة فريدة بخط النسخ

العقد الفريد للملك   ٥٧
 *السعيد

محمد بن طلحة القرشي 
 هجري٦٥٢النصيبيني المتوفى 

الناسخ حسن بن أبي عمر 
 هجري٦٨٥العباسي سنة 

 خط االستنساخ ٢٢١\٥ األحمدية١٣\٥

شرح (اإليضاح   ٥٨
مقامات الحريري 

*( 

المطرزي  أبو الفتح ناصر
 هجري٦١٠المتوفى 

احمد بن سليمان المعروف 
بابن المكي سنة 

 هجري٧٩١

 خط االستنساخ ٢١٩\ األحمدية١٣\١

الملك المؤئد عماد الدين  *تقويم البلدان  ٥٩
إسماعيل الشهير بصاحب حماه 

 هجري٧٣٢المتوفى 

الناسخ يحيى بن عبد 
الرحمن بن عمر الجعفري 

هجرية ٧٤١الطياري سنة 
 بدمشق

 خط االستنساخ ٢٩٥\٥ األحمدية٢٤\٢١

روضة (الروضة   ٦٠
الطالبين وعمدة 

 )المتقين

الناسخ إبراهيم بن عمر  
 هجري٧٧٥الجمال سنة 

 خط االستنساخ ٢٠٤\٥ األحمدية١٠\٨

الوسيط بين   ٦١
الوجيز والبسيط 

 *في التفسير

أبو الحسن علي بن احمد 
النيسأبوري المتوفى 

 هجري٤٦٨

 الناسخ سعيد بن عبد
 المؤمن بن مسعود

  ٢٣٩\٧ بكر أفندي١

أبو عبد اهللا الخطيب التبريزي  مشكاة المصأبيح  ٦٢
 من علماء القرن الثامن

نسخ في حياة المؤلف 
الناسخ حسين بن عمر 

 هجري٧٣٧الخنجي سنة 

خط االستنساخ  ٢٦\٥ خياط١٦\٣
والحواشي بخط 

 التعليق

نسخة مذهبة   النبي يونس\١   القران الكريم  ٦٣
مزخرفة و
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مكتوبة بخط 
 الثلث والنسخ

تحرير   ٦٤
 *المجسطي

نصير الدين محمد الطوسي 
 هجري٦٧٢المتوفى 

نقل اسحق بن حنين 
هجري و ٢٩٨المتوفى سنة 

صالح ثابت بن قرة المتوفى 
 هجري٢٨٨سنة

 خط التعليق ٤٢\٧ زيواني٨\٣٤

أبو الحسن علي بن أبي بكر  *الهداية  ٦٥
الميرغاني الحنفي المتوفى 

 هجري٥٩٣

الناسخ محمد بن محمد 
الحافظ الكنجوي سنة 

 هجري٦٩٢

 بخط االستنساخ ٤٢\٧ زيواني٨\٣٤

النتف في   ٦٦
 *الفتاوى

أبو الحسن علي بن الحسين بن 
محمد السغدي المتوفى 

 هجري٤٦١

الناسخ فتح اهللا بن موسى 
بن علي العمري سنة 

 هجري١٠٧٧

  ٩٢\٤ حسين باشا٩\٦٦

القواعد في   ٦٧
المصالح 

 لمفاسدوا

عز الدين بن عبد العزيز 
السلمي الشافعي الدمشقي 

 هجري٦٦٠المتوفى 

 بخط االستنساخ ١٤١\٣ حجيات٢٢\٣٤ هجري٧٠٧النسخ سنة 

مطالع العلوم   ٦٨
 *ومواقع النجوم

محمد أمين بن خير اهللا الخطيب 
 هجري١٢٠٣العمري المتوفى 

  خط االستنساخ ١٩٨\٢ نبي شيت ١٧\٦ بخط المؤلف

ة في غريب النهاي  ٦٩
 *الحديث

أبو الكرم محمد المعروف بابن 
األثير الجزري الموصلي 

 هجري٦٠٦المتوفى 

منسوخ على نسخة المؤلف 
 هجري٧٥٥سنة 

 خط االستنساخ ١٤٤\٢ نبي شيت٣\٦

دور الحكام في   ٧٠
شرح غرر 

 *األحكام

محمد بن فرامز الشهير بمال 
 هجري٨٨٥خسرو المتوفى 

بخط المؤلف يحتوي في 
 لى فهرسأوله ع

 خط االستنساخ ١٥٤\٢ نبي شيت٧\٤

حسن باشا بن الحاج حسين  *ترتيب حسن  ٧١
باشا الجليلي المتوفى 

 هجري١٢٣٣

تاريخ نسخة بحدود 
 هجري١١٩٧

  ٣٩\١ حسن باشا٣\٦

اعتقاد أهل السنة   ٧٢
 *والجماعة

عدي بن مسافر األموي المتوفى 
 هجري٥٥٧

تم تحقيقه من قبل الشيخ  
الشيخ محمد العدواني و

  ١٢٨\٣ حجيات٢٢\١٢
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 إبراهيم النعمة

التحفة البكريه   ٧٣
في أحكام 

االستحمام الكلية 
 *والجزائية

داود االنطاكي المتوفى 
 هجري١٠٠٨

  ٣٣٠\٥ احمدية٣-٢٤\٧٧ 

الحان السواجع   ٧٤
بين البادي 

 *والمراجع

صالح الدين خليل بن أبيك 
 هجري٧٦٤ألصفدي المتوفى 

  ١١٣\٤ حسين باشا١٣\١٤ هجري١٠٠١تم نسخة سنة

لوامع األسرار   ٧٥
في شرح مطالع 

 *األنوار

قطب الدين محمود بن محمد 
الرازي المتوفى سنة 

 هجري٧٦٦

الناسخ علي بن سعد اهللا 
هجري ألفة ٧٨٠سنة 

 لغياث الدين الوزير

 خط االستنساخ ٩٤\٧ زيواني١\٣

أبو الطيب احمد بن الحسن  *ديوان المتنبي  ٧٦
 هجري٣٥٤المتوفى 

 خط االستنساخ ٤٥\٢ اسالمية١٢\١٦ هجري٦٧٠النسخ سنة 

محمد بن عبد الملك ألحمري  سيرة ابن هشام  ٧٧
 هجري٢١٨المتوفى 

 خط االستنساخ ٧٢\٧ زيواني١٧\٢ هجري٧٠٦النسخ سنة 

محمد بن عبد الملك ألحمري  *سيرة ابن هشام  ٧٨
 هجري٢١٨المتوفى 

الناسخ سليمان بن عمر 
 هجري٧٩٨الحلبي سنة 

 خط االستنساخ ٧٢\٧ زيواني١٧\٣

شرح القانون في   ٧٩
 * الطب البن سينا

محمد بن محمود أالملي 
 هجري٧٥٣المتوفى 

 خط التعليق ١١\٥ احمدية٢٠\٩ نسخ في حياة المؤلف

شرح اللباب في   ٨٠
 *النحو

محمد بن عثمان ألزوزني 
 هجري٧٩٢المتوفى 

 خط التعليق ١٣\٨ رضواني٩\١٢ نسخ في حياة المؤلف

فتوح الغيب في   ٨١
الكشف عن قناع 

 *الريب

الحسن بن محمد الطيبي 
 هجري٧٤٣المتوفى 

  ١٥٠\٥ األحمدية٣\٢٤ هجري٧٦٩النسخ سنة 

الجامع الصحيح   ٨٢
 )*صحيح مسلم(

األمام مسلم القشيري 
النيسأبوري المتوفى 

 هجري٢٦١

الناسخ احمد بن أبي اسعد 
 هجري٧٩٨سنة 

 دخط نسخ جي ١٤٣\٢ نبي شيت١٢\٣
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مروج الذهب   ٨٣
ومعادن 
 *الجواهر

علي بن الحسين المسعودي 
 هجري٣٤٦المتوفى 

 خط االستنساخ ٧٥\٨ ١٧\٨رضواني  هجري٧١٥النسخ سنة 

إبراز المعاني من   ٨٤
حرز 

شرح (األماني
 )*متن الشاطبية

عبد الرحمن الدمشقي المعروف 
 هجري٦٦٥بابن شامة المتوفى 

الناسخ معروف بن علي 
سنة زكي الحافظ 

 هجري٧٧٢

  ١٧٠\٤ حسين باشا٢\١

فتح المغيث   ٨٥
بشرح الفية 

 *الحديث

زين الدين عبد الرحيم بن 
حسين العراقي المتوفى 

 هجري٨٠٦

خط االستنساخ  ٤٨\٤ حسين باشا٥\٢٤ بخط المؤلف
والحواشي بخط 

 التعليق

الوجيز في تفسير   ٨٦
 القران العزيز

علي بن احمد بن علي ألواحدي 
لمتوفى سنة النيسأبوري ا
 هجري٤٦٨

الناسخ صدقة بن الحسين 
 هجري٥٥٠بن الحسن سنة

 خط االستنساخ ٢٦٢\٧ بكر أفندي٤\٩

الناسخ شيروان بن أبي   القران الكريم  ٨٧
سعيد بن عالء الملك سنة 

 هجري٩٨٤

بخط الثلث وخط  ١٢٨\٢ نبي شيت٢\١
النسخ مزوق 

 ومذهب

نور الدين محمد الشيرازي   القران الكريم  ٨٨
 هجري١١١٤نة س

مزوق بألوان  ٨\٢ نبي شيت١\١
مكتوبة بخط 

 النسخ

الناسخ محمد صالح الواعظ   القران الكريم  ٨٩
 هجري١٢٠١سنة 

  ١٢٩\٨ نبي شيت٥\١

محمد بن حمزة الشهير بابن  *أنموذج العلوم  ٩٠
الفناري المتوفى سنة 

 هجري٨٣٤

نسخة المؤلف كتبها سنة 
 هجري٨٢٧

   اسالمية١٨\٢

ة الوردية الفريد  ٩١
في تخميس 

 *الدريدية

محمد سعيد بن جرجيس 
 هجري١٢٤٣الجوادي المتوفى 

نسخة المؤلف كتبها سنة 
 هجري١٢٣٢

  ٨٩\٢ اسالمية٢٠\١٢

 نسخة خزائنية ١٦٦\٢ نبي شيت٩\٢الناسخ شريف بن محمود قدامه بن جعفر بن قدامه  *جواهر األلفاظ  ٩٢
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 هجري٦١٨الخالطي سنة  هجري٣١٠المتوفى سنة 

الخميس في   ٩٣
أحوال أنفس 

 *نفيس

حسين بن محمد الديار بكري 
 هجري٩٦٠المتوفى 

الناسخ عبد القادر بن 
منصور المصري سنة 

 هجري٩٤٩

 بخط التعليق ٢٦٧\\٥ األحمدية٢١\٤

بغية الطلب في   ٩٤
 *تاريخ حلب

  ١٨٣\١ حسن باشا٢٢\٥ هجري٨١٤النسخ سنة  هجري٦٦٠ابن العديم المتوفى 

ألفهمي محمد بن عبداهللا  *دبيةمقامات أ  ٩٥
الموصلي المتوفى بحدود 

 هجري١٢٥٠

نسخة المؤلف نسخت سنة 
 هجري١٢١٧

  ٧٨\٨ رضواني٨\١٢

منظومة (المجمع   ٩٦
في علوم اللغة 
العربية من 

 *الرجز

شعبان االثاري الموصلي 
 هجري٨٢٨المتوفى 

الناسخ محمد بن محمد 
 هجري٨٦٥السخاوي سنة 

  ٨٤\٧ زيواني٤\٢٠

زبده الناظرين   ٩٧
في شرح لغز 

 *بهاء الدين

موسى بن سيد جعفر ألحدادي 
 هجري١١٨٦المتوفى 

نسخة المؤلف كتبها سنة 
 هجري١١٦٥

  ١٩٦\٢ نبي شيت١٧\٣

المغرب في   ٩٨
 *ترتيب المعرب

ناصر الدين ألمطرزي المتوفى 
 هجري٦١٠

الناسخ علي بن صالح 
الموصوف بالخانقاه سنة 

 هجري٧٤٥

  ١٢٧\٤ حسين باشا١٤\١١

حافظ الدين عبد اهللا ألنسفي  *المصفى  ٩٩
 هجري٧١٠المتوفى 

الناسخ عبد المحسن 
 هجري٦٩٣االرزنجانيسنة

  ١٠٥\٤ حسين باشا١٢\٣

إتحاف األنام   ١٠٠
بإخبار سيدنا 
جرجيس علية 

 *السالم

أبو الفتوح علي بن مصطفى 
الدباغ المتوفى بحلب سنة 

١١٧٤ 

نسخة المؤلف كتبها سنة 
 هجري١١٤٥

  ١٨٧\٦ جلبي٧\١

غاية البيان في   ١٠١
 *شرح الهداية

قوام الدين أمير كاتب بن أمير 
عمر االتقاني المتوفى 

 هجري٧٥٨

الناسخ حسين بن احمد 
 هجري٧٥٦الحلبي سنة 

  ١٦٠\٨ رضواني١٨\١٠٥
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الصحائف   ١٠٢
 *اإللهية

محمد بن اشرف السمرقندي 
 هجري٦٠٠المتوفى 

الناسخ احمد بن يوسف 
 هجري٧٢٥ة العجمي سن

 خط االستنساخ ١٢٣\٧ زيواني٥\١٢

المحرر في فروع   ١٠٣
 *الشافعية

أبو القاسم محمد بن عبد الكريم 
الرافعي المتوفى 

 هجري٦٢٣سنة

الناسخ عبد اهللا بن محمد 
بن أبي طاهر الدانيالي سنة 

 هجري٧٧٥

   األحمدية١٠\١٤

شرح الحماسة   ١٠٤
ألبي تمام الطائي 

 *الجزء األول

حمد بن محمد أبوعلي ا
المرزوقي المتوفى سنة 

 هجري٤٣١

الناسخ شروان بن محمد 
بن الحسن الشوهاني سنة 

 هجري٥٦٥

 نقص في اولة  

شرح الحماسة   ١٠٥
الجزء الثاني 

 *والثالث

أبوعلي احمد بن محمد 
المرزوقي المتوفى سنة 

 هجري٤٣١

الناسخ شروان بن محمد 
بن الحسن الشوهاني سنة 

 هجري٥٦٥

منسوخة على  ٢٥٧\٨ زكر٩\٢
نسخة مقروءة 
 على المؤلف

تهذيب األسماء   ١٠٦
 *واللغات

محي الدين بن شرف النووي 
 هجري٦٧٦المتوفى سنة 

الناسخ شعيب بن خليل بن 
غانم المهلبي سنة 

 هجري٧٢٩

  ٢٥٩\٨ زكر١٠\١

ألتبصره و   ١٠٧
ألتذكيره ألفية 
العراقي في 

 *الحديث

عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
توفى سنة العراقي الم
 هجري٨٠٦

الناسخ أبو بكر بن عبد 
الوهاب الزهودي سنة 

 هجري٨٥٢

  ٢٣\٥ خياط٣\٣

تخريج أحاديث   ١٠٨
المحرر للرافعي 

 القزويني

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
 هجري٧٦٧المتوفى سنة 

الناسخ محمود بن احمد بن 
 هجري٧٨٨محمد سنة 

  ٢٠٣\٨ زكر٣\٢

الجامع الصحيح   ١٠٩
لمجلد ا)البخاري(

 *األول

محمد بن إسماعيل البخاري 
 هجري٢٥٦المتوفى 

  ٤٢\٤ حسين باشا٥\٥ هجري٧٥٠النسخ سنة 

–صورة الكواكب   ١١٠
 *تركي

أبو الحسين عبد الرحمن بن 
 هجري٣٧٤عمر المتوفى سنة 

الناسخ عبد الرزاق بن 
محمد الملقب بمعين المنجم 

 هجري٨٤٨الكاشي سنة 

مكتوبة  عنوانة ١٨١\٤ حسين باشا٢٢\٢٣
بماء الذهب في 

 سمر قند

كتبها الناسخ  ١٨٠\٥ األحمدية ١٠\٧الناسخ عثمان العمري سنة إبراهيم بن حيدر ألصفوي المهمات الربانية   ١١١
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في حقل عنوان مخطوط  بان المخطوط موجود في مكتبة األوقاف في (*)مالحظة تشير عالمة
  م٢٠١٢لموصل حسب جرد عام ا

  

  

  

  

في أسرار ذوقية 
 وجدانية

الحسين آبادي المتوفى سنة 
 هجري١١٥١

نقال عن مسودة  هجري١١٥١
 المؤلف

األسباب   ١١٢
 والعالمات

عمر المتطبب  محمد بن علي بن
 هجري٦١٩المتوفى سنة 

الناسخ أبو المحاسن محمد 
بن أبي بكر النيسأبوري 

 هجري٥٩٤سنة 

  ٢٥٩\٥ األحمدية٢٠\١

مشارق األنوار   ١١٣
النبوية في 

صحاح األخبار 
 *المصطفويه

الحسن بن محمد الصاغاني 
 هجري٦٥٠المتوفى 

الناسخ احمد بن محمد 
 هجري٦٨١االيجي سنة 

  ٢٦\٥ خياط١٩\٣

فاكهة الخلفاء   ١١٤
ومفاكهة 

 *الظرفاء

احمد بن محمد الحنفي بن 
عربشاة المتوفى سنة 

 هجري٨٥٢

منسوخة على نسخة 
 هجري١١٧٨المؤلف سنة 

  ١٦٨\٢ نبي شيت٦\٩

ديوان مجنون   ١١٥
 *ليلى

قيس بن الملوح العامري 
 هجري٦٨المتوفى 

المخطوط يرقى ألى القرن 
 السابع الهجري

بخط المشكول  ١١٥\٤ حسين باشا١٣\٢١
 والنسخة كاملة

ديوان   ١١٦
 *العسقالني

احمد بن حجر العسقالني 
 هجري٨٥٣المتوفى 

الناسخ علي بن محمد سنة 
 هجري ٨٤٠

مكتوبة بالقاهرة  ١١٣\٤ حسين باشا١٣\١٦
 والمخطوط كامل
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م من مكتبة األوقاف يف  ١٩٩٥ميثل املخطوطات التي مت سرقتها عام ) ٢(ملحق رقم
 املوصل

سنة   اخلزانة  اسم املخطوط  رقم املخطوط  ت
  التخرج

  

  عدد أالوارق

  ٣٠٨  هـ١٠ق  حسن باشا  )مخطوط كامل ( القران الكريم   ٣/١  ١

  ١٧٦  هـ٨٧١ حسن باشا  ألولالمجلد ا - )تفسير الجاللين (   ٨/٣  ٢

  ٢٧٠  - حسن باشا  المجلد الثاني –) تفسير الجاللين(   ٩/٣  ٣

  ٢٨٢  هـ٨٧٩ حسن باشا  المجلد الثاني -تفسير أبي الليث السمرقندي  ١٢/٣  ٤

  ٥٣٤  - حسن باشا  حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ١٨/٣  ٥

  ٢٧٦  ٩٢٦ حسن باشا  لباب التأويل في معاني التنزيل  ٢٦/٣  ٦

  ٢٧٦  - حسن باشا  المجلد الثاني –لباب التأويل في معاني التنزيل   ٢٧/٣  ٧

  ٢٩٤  - حسن باشا  لباب التأويل في معاني التنزيل  ٢٨/٣  ٨

  ٢٨٨  - حسن باشا  المجلد الثالث –لباب التأويل في معاني التنزيل   ٢٩/٣  ٩

  ٢٩٥  - سن باشاح  المجلد الخامس –لباب التأويل في معاني التنزيل   ٣٠/٣  ١٠

  ٢٦٢  - حسن باشا  المجلد السادس –لباب التأويل في معاني التنزيل   ٣١/٣  ١١

  ٣٢٨  ٨٧٢ حسن باشا  شرح طوالع األنوار  ٦/٦  ١٢

  ١٨٤  - حسن باشا  شرح طوالع األنوار  ٧/٦  ١٣

  ١٠٤  - حسن باشا  شرح طوالع األنوار  ١١/٦  ١٤
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  ٤٦٥  هـ٢٠٢٦ حسن باشا  الميزان للشعراني  ١٧/٧  ١٥

  ٢٤١  هـ١٠٨٦  حسن باشا  شرح جمع الجوامع  ٦/٨  ١٦

  ١٤٩  هـ١٠٩٤  حسن باشا  مخزن الفقة  ٣٩/٩  ١٧

  ٩  هـ١٠٣٠  حسن باشا  المية العرب  ١٩/١٤  ١٨

  ٥٣٠  هـ١٠١٩  حسن باشا  القاموس المحيط و القأبوس الوسيط  ١/١٥  ١٩

  ٢٢١  هـ ٦٠١  حسن باشا  نهج البالغة من كالم أمير المؤمنين علي:مجموع  ٢٧/٢٥  ٢٠

رسالة تبيسع قصيدة البوصيري  ١٦مجموعة فيه   ٥٧/٢٥  ٢١
–الكواكب الدرية في مدح خير البرية –البردة -

  تخاميس على البردة

  -  -  حسن باشا

٢٢  

  

رسالة نقص حاشية على حاشية الوغ )٦(مجموع  ٧٤/٢٥
  بيك

  -  -  حسن باشا

  ١٦٥  هـ١١٩١  اإلسالمية  األذكار  ١/٤  ٢٣

  ٣١٠  هـ ١٠٩٦  اإلسالمية  مجلد األولال–صحيح البخاري   ٤/٤  ٢٤

  ٢٧٦  -  اإلسالمية  المجلد األول–صحيح البخاري   ٥/٤  ٢٥

  ٢٤١  هـ ٩٠٠  اإلسالمية  الجزء الثالث-الثاني المجلد–صحيح البخاري   ٦/٤  ٢٦

  ٣٠٩  هـ ١٢٧٤  اإلسالمية  الجزء الخامس–صحيح البخاري   ٧/٤  ٢٧

  ١٠٧  هـ ١١٠٤  الميةاإلس  ١٠٥١ري الصادي في فتاوي العمادي ت  ١/٨  ٢٨

  ٣١٠  هـ ١٢٠٠  اإلسالمية  مختصر غنية المتملي في شرح منية المصلي  ٥/٨  ٢٩

  ٢٥١  -  اإلسالمية  مختصر غنية المتملي في شرح منية المصلي  ٦/٨  ٣٠

  ٩٧  -  اإلسالمية  ديوان حسان بن ثابت  ٣/١٢  ٣١

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

  ١١٧  هـ ١٣٠١  اإلسالمية  موصل الطالب ألى قواعد اإلعراب  ٢١/١٣  ٣٢

  ٥٦  هـ ١٢٦٢  اإلسالمية  )تركي(سفينة الرؤساء   ٨/١٩  ٣٣

  ٥٢١  هـ ٩٤٨  نبي شيت  القران الكريم  ٢/١  ٣٤

  ٥٣٥  -  نبي شيت القران الكريم  ١٢/١  ٣٥

  ٣٠٤  هـ ١١٣ نبي شيت القران الكريم  ٣٠/١  ٣٦

  ١٩١  هـ ١٢٧٣ نبي شيت القران الكريم  ٣١/١  ٣٧

  ٤٠٢  - نبي شيت  األولالمجلد –أنوار التنزيل وأسرار التأويل   ٦/٢  ٣٨

  ٣١٧  - نبي شيت  الجزء الثاني–أنوار التنزيل وأسرار التأويل   ٧/٢  ٣٩

  ٢٧٦  - نبي شيت  جامع االختالفات في علم القراءات  ١١/٢  ٤٠

  ٢٧٧  هـ ١٠٩٣ نبي شيت  حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ١٤/٢  ٤١

  ١١٥  - يتنبي ش  سراج التأويل في شرح أنوار التنزيل  ١٥/٢  ٤٢

  -  - نبي شيت  قطعة–مختصر جامع األصول ألحاديث الرسول   ٥/٣  ٤٣

  ١٩٩  - نبي شيت  )تجريد الكالم(- تجريد العقائد  ١/٤  ٤٤

  ١٧١  - نبي شيت  التذكير بأحوال الموتى وأمور اآلخرة المجلد الثاني  ١/٥  ٤٥

  ١٣٩  - نبي شيت  التذكير بأحوال الموتى وأمور اآلخرة المجلد الثاني  ٢/٥  ٤٦

  ٢٠٦  - نبي شيت  التلويح إلى كشف حقائق التنقيح  ١/٦  ٤٧

شرح جمع الجوامع للمحلي المتن مكتوب بالحبر   ٤/٦  ٤٨
  األحمر

  ٢٤٣  - نبي شيت

مناهج العقول شرح منهاج الوصول إلى علم   ٥/٦  ٤٩
  األصول

  ٣١٣  هـ ٨٤٩ نبي شيت
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التلويح في كشف حقائق التنقيح للتفتازاني جلدة   ١/٧  ٥٠
  رفمزخ

  -  هـ ١١٦٠ نبي شيت

خالصة الفتاوى طاهر البخاري جلدة مزخرف   ٢/٧  ٥١
  مجدول الصفحات

  ٣٤٥  هـ ٨٨١ نبي شيت

الفوائد المنثورة في الفتاوى الماثورة محمد أمين   ١٧/٧  ٥٢
  العمري

  ٢٥٠  - نبي شيت

وقاية الرواية في مسائل الهداية برهان الشريعة   ٢٧/٧  ٥٣
  المحبوبي

  ١٩١  هـ ٩٤٤ نبي شيت

خالصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي سراج   ٢/٨  ٥٤
  الدين ابن الملقن

  ٢١٧  هـ ٨٧٧ نبي شيت

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج  عمر بن   ٥/٨  ٥٥
  الملقن

  ٢٥٦  - نبي شيت

  ٢٤٤  هـ ١٠٧٢ نبي شيت  عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج جلدة مزخرف  ٦/٨  ٥٦

  ٢٢٢  هـ ١١٦٤ نبي شيت  جلده مزخرف شرح الكافية للخبيصي  ٧/١١  ٥٧

  ٢٢٢  - نبي شيت  مغني اللبيب ابن هشام  ١٦/١١  ٥٨

  ٢٣٥  - نبي شيت  قطعة- قصص األنبياء   ٧/١٦  ٥٩

–حاشية أنوار التنزيل و أسرار التأويل .أ-مجموع  ٦/١٩  ٦٠
  مقدمة في الصرف.ب

  ١٨١  - نبي شيت

تلخيص البيانفي .ب- شرح النقارية.ا-مجموع  ١١/١٩  ٦١
الكشف عن مجاوزة .ج-ات مهدي أخر الزمانعالم

  ه األمة األلفذه

  ١٥٢  هـ ١٠٦١ نبي شيت

  ٣٢٥  هـ ١٢٢٣ نبي شيت- الفتح المبين في شرح فتح المبين.أ-مجموع  ١٣/١٩  ٦٢
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  رسالة في بيان فضائل االستعادة.ب

حاشية على .ب–شرح رسالة الوضع .أ-مجموع  ٢٧/١٩  ٦٣
شية حا.د- شرح رسالة االستعارة.ج- شرح عصام

  على شرح عصام لرسالة االستعارة

  ١٠٨  - نبي شيت

حاشية ألعصام على شرح العقائد .أ-مجموع  ٤٦/١٩  ٦٤
  حاشية على العقائد.ب–النسفية 

  ٥٧  هـ ٩٨١ نبي شيت

-شرح منظومة النسفي في الخالف.أ-مجموع  ٤٧/١٩  ٦٥
  منظومة في تعداد الكبائر.ب

  ٣١٧  - نبي شيت

شرح العقيدة .ب–الشهادة  شرح كلمتي.أ–مجموع   ٤٩/١٩  ٦٦
  شرح مقدمات السنوسي-السنوسي

  ١٤٦  هـ ١٠٦٤ نبي شيت

-شرح عقيدة التوحيد الوسطى.أ–مجموع   ٥١/١٩  ٦٧
  عقيدة أهل التوحيد.ب

  ١٧٤  هـ ١١٣٤ نبي شيت

  ٥٥  هـ ١٢٠٤ باب الطوب  شرح مختصر التصريف للفتازاني  ٣  ٦٨

  ١٢٧  هـ ١٢٧٣ الكبیرالجامع   اإلشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي  ٢  ٦٩

  ١٥٠  هـ ١٢٨٦ الجامع الكبیر  تنبية الغافلين للسمرقندي  ٩  ٧٠

  ١٩٢  هـ ٩٠٣ الجامع الكبیر  حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع  ١١  ٧١

  ١٧٤  هـ ١٢٧٦ الجامع الكبیر  درة الناصحين  ١٤  ٧٢

  ١٧٢  - الجامع الكبیر  روض الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي  ١٩  ٧٣

  ١٢٩  هـ ٨٧٢ الجامع الكبیر  شرح فرائض السجاوندي للجرجاني  ٢٣  ٧٤

  ١٣٦  - الجامع الكبیر  طهارة القلوب والخضوع لعالم الغيوب  ٢٦  ٧٥

  ٣١٩  - الجامع الكبیر  العناية في شرح الهداية البابرتي جلدة مزخرف  ٢٧  ٧٦
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  ٢٢٠  - الجامع الكبیر  كشف نقاب منهج الطالب األشعري  ٣٣  ٧٧

فتح القريب المجيب .ب-تعليم المتعلم.أ–مجموع   ٤٩  ٧٨
  في شرح ألفاظ التقريب

  ١١٠  هـ ١٢١٧ الجامع الكبیر

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ .أ-مجموع  ٥١  ٧٩
  مختصر المحرر.ب–المنهاج 

  ١٨٢  هـ ١٠٧٩ الجامع الكبیر

–رسالة الجهر بالذكر واألسرار به .أ-مجموع  ٦٦  ٨٠
  لرد على من أنكر الذكررسالة تتعلق في ا.ب

  ٤٠  هـ ١٢١٧ الجامع الكبیر

–حاشية على شرح العقائد النسفية .أ-مجموع  ٦٧  ٨١
  حاشية قرة كمال على حاشية الخيالي.ب

  ١١٤  هـ ١١١٤ الجامع الكبیر

  ٢٨٣  هـ ١٠٦٠ حجیات  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  للبيضاوي  ١/٣  ٨٢

  ٢٥٤  - حجیات  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ٢/٣  ٨٣

  ٢٨٤  هـ ١٠٤٠ حجیات  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ٣/٣  ٨٤

  ١٠٦  هـ ٨٤٢ حجیات  تفسير القران الكريم  ٥/٣  ٨٥

  ٢٤٧  - حجیات  التفسير الكبير للرازي  ٦/٣  ٨٦

حاشية الخطاني على أوائل حاشية السعد على   ٧/٣  ٨٧
  الكشاف

  ٤٣٢  - حجیات

المجلد –لمكنون الدر المصون في علم الكتاب ا  ٨/٣  ٨٨
  األول

  ٣٧٥  هـ ٨٥٩ حجیات

المجلد –الدر المكنون في علم الكتاب المصون   ٩/٣  ٨٩
  الثاني

  ٣٩٥  - حجیات

  ١٥٤  هـ ١١٢٥ حجیات  البدور السافرة في أحوال اآلخرة للسيوطي  ٢/٦  ٩٠
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  ٢٠٧  هـ ١٠٧٥ حجیات  شرح فصوص الحكم للجامي  ٦/٦  ٩١

  ٢٧٦  هـ ١٠٥١ حجیات  قزوينيحواشي على عدة األصول خليل ال  ٣/٧  ٩٢

  ٣٩٢  هـ ١٠٧٩ حجیات  شرح المنهاج للرملي  ٥/٧  ٩٣

  ٥٣٧  هـ ١٢٣٦ حجیات  الفتاوي الخيرية للعليمي  ٢/٨  ٩٤

  ١٩٤  - حجیات  الفتح المبين بشرح األربعين للهيثمي  ٣/٨  ٩٥

  ٢٥٨  - حجیات  مختصر غنية المتملي بشرح منية المصلي للحلبي  ٦/٨  ٩٦

  ٨٤  - حجیات  اج في شرح المنهاج للهيثميتحفة المحت  ٦/٩  ٩٧

  ٢٦٢  - حجیات  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ٧/٩  ٩٨

  ١٤٨  - حجیات  روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي  ١٥/٩  ٩٩

سرور الراغبين في شرح منهاج الطالبين   ١٦/٩  ١٠٠
  للدمياطي

  ١٩٦  - حجیات

  ١٦٨  - یاتحج  سرور الراغبين في شرح منهاج الطالبين  ١٧/٩  ١٠١

  ١٧٩  - حجیات  سرور الراغبين في شرح منهاج الطالبين  ١٨/٩  ١٠٢

  ٢٣٢  - حجیات  سرور الراغبين في شرح منهاج الطالبين  ١٩/٩  ١٠٣

  ٢٦٠  هـ ٨٦٢ حجیات  شرح الزبد للرملي  ٢٢/٩  ١٠٤

  ٢١٣  - حجیات  شرح المقدمة الحضرمية الهيثمي  ٢٤/٩  ١٠٥

  ٢٨٢  - حجیات  اجالنجم الوهاج في شرح المنه  ٣٨/٩  ١٠٦

  ١٩١  هـ ١١٦٩ حجیات  رحمة األمة في اختالف األئمة للصفدي  ٢/١١  ١٠٧

  ٣١٣  - حجیات  مخطوط نقوالت في الفقه وعلوم القران والحديث  ٣/٢٠  ١٠٨

  ١٨٨  هـ ٩١٨ حجیاتالحصن الحصين من كالم سيد .ا-مجموع  ١١/٢٢  ١٠٩
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نقوالت من .ج-شرح أثبات الواجب.ب–المرسلين 
حكاية .د–فتاح شرح التفتازاني على تلخيص الم

حلبة الرجال ترجمة عالي افندي . هـ - أبي ذرع
رسالة ألى التركية تحوي دوائر .و–ألى التركية 

حكم . ح–حكايات .ز –مع أسماء لبعض الحيوانات 
فضائل السور من تفسير . ط- مترجمة ألى التركية

رسالة ألى .ك-تركي-طرسوس نامة.ي-البيضاوي
على شرح  حاشية.ل-التصوف لزكريا األنصاري 

-السيد الشريف الجرجاني على تلخيص المفتاح
نقوالت من بياض .ن-نقوالت في الجبر والمقابلة.م

. س- هـ٩١٨النور للدوراني جالل الدين ت
-نقوالت من حاشية البيضاوي على المال خسرو

نقوالت وفوائد مستلة من أقوال .ف-دعاء.ع
 ١١٥٠نظم بخط احمد الموصلي ت .ص- العلماء 

  هـ

  ٢٢٦  - حجیات  دقائق المنهاج-مختصر المحرر-مجموع  ٧٩/٢٢  ١١٠

شرح دقائق .ب–منهاج الطالبين .أ-مجموع  ١٠٨/٢٢  ١١١
  المنهاج

  ٢٥٦  - حجیات

  ٢٩٠  -  االمينية  القران الكريم  ١/١  ١١٢

  ٣٧٥  هـ ١٠٥٠ االمينية  القران الكريم  ٢/١  ١١٣

  ٣٣٦  هـ ١٢٠٩ االمينية  القران الكريم  ٣/١  ١١٤

  ٣٥٢  هـ ١١٧٠ االمينية  الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري  ٢٧/٣  ١١٥

  ٤٣٨  - االمينية  للقزويني ١الكشف عن مشكالت الكشاف م  ٢٨/٣  ١١٦

  ٤٥٧  هـ ٩٨١ االمينية  للقزويني ٢الكشف عن مشكالت الكشاف م  ٢٩/٣  ١١٧
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  ٣٣٢  - االمينية  مجمع البيان في تفسير القران  ٣٠/٣  ١١٨

  ٢٤٧  هـ ٧٢١ االمينية  مجمع البيان في تفسير القران للطبرسي  ٣١/٣  ١١٩

  -  هـ ١٠٧٦ االمينية  مجمع البيان في تفسير القران  ٣٢/٣  ١٢٠

  ٢٠٠  - االمينية  علوم الحديث البن الصالح جلده مزخرف  ٢٣/٥  ١٢١

  ١٦٦  - االمينية  شرعة اإلسالم إلمام زادة  ٣/٧  ١٢٢

  -  هـ ١١١٦ االمينية  م الغيوب للديرينيطهارة القلوب والخضوع لعال  ٦/٧  ١٢٣

  ١٩٤  هـ ١٠٧٥ االمينية  شرح المنارة للعيني جلده مزخرف  ٣/٨  ١٢٤

  ١٨٥  - االمينية  الدرة السنية في شرح الفوائد الفقهية للطرسوسي  ٢٠/٩  ١٢٥

  ٤١٩  هـ ٩٩٢ االمينية  ذخيرة العقبى لباخي زادة  ٢٢/٩  ١٢٦

  ٢٢٢  هـ ١٠٥٠ المينيةا  فتاوي مؤيد زادة لالماسي  ٤٣/٩  ١٢٧

  ١٤٧  هـ ١٠٩٣ االمينية  المختار في فروع الحنفية للموصلي  ٥٨/٩  ١٢٨

  ٢٢٨  - االمينية  ملتقى األبحر الحلبي  ٦٣/٩  ١٢٩

  ٢٠٠  هـ ١١٠٤ االمينية  واقعات المفتين نقيب زادة  ٧١/٩  ١٣٠

  ١٠٩  - االمينية  محاضرة األوائل ومسامرة األواخر للبوسنوي  ١٢/١٣  ١٣١

  ١٤٥  هـ ١١٠٢ االمينية  تعبير األحالم البن سيرين  ٦/٢١  ١٣٢

  ١٣٨  هـ ١١٦٦ االمينية  فارسي للحليمي–بحر الغرائب في لغة الفرس   ٤/٢٢  ١٣٣

أوله لوحة مزخرفة مؤطر –تفسير فارسي   ٦/٢٢  ١٣٤
  الصفحات

  ٥١٩  - االمينية

  ١٣٣  - االمينية  فارسي جلدة مزخرف-ديوان ابن كمال  ١٥/٢٢  ١٣٥

  ١٠١  - االمينية  كتاب في األدب الفارسي  ٢٨/٢٢  ١٣٦
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  ٩٦  - االمينية  ديوان فارسي.ب- ديوان نوائي تركي.أ-مجموع  ٤٧/٢٢  ١٣٧

كتاب فارسي في –نزهة األرواح فارسي - مجموع   ٤٨/٢٢  ١٣٨
  شرح آيات وأحاديث

  ٣٤١  هـ ١٠٤١ االمينية

  ٨٨  - االمينية  ذخر العابدين.ب–أحاديث .أ–مجموع   ٥/٢٣  ١٣٩

–الحصن الحصين .ب–أحاديث نبوية .أ–مجموع   ٦/٢٣  ١٤٠
  رسالة تشتمل على أحاديث الرسول.ج

  هـ ١٠٠٣ االمينية

  هـ ٩٩٧

١٨٣  

حاشية .ب–حاشية على عقائد النسفي . أ-مجموع  ٣٧/٢٣  ١٤١
  قول احمد

  ٢٣٥  هـ ١١٢٢ االمينية

  ٣٧٥  -  األحمدية  القران الكريم  ١/١  ١٤٢

  ٤٣٧  - ديةاألحم  تفسير الرازي الكبير  ٩/٣  ١٤٣

  ٢٢٨  هـ ١١٠٤ األحمدية  تفسير الرازي الكبير  ١٠/٣  ١٤٤

  ٣٣١  هـ ١١٩٥ األحمدية  تفسير الرازي الكبير  ١١/٣  ١٤٥

  ٣٦٧  هـ ١٠٦١ األحمدية  السفر الجليل  ١٢/٣  ١٤٦

  ١٩٧  - األحمدية السفر الجليل  ١٣/٣  ١٤٧

  ٨٦  - األحمدية السفر الجليل  ١٤/٣  ١٤٨

  ٣٤٩  - حمديةاأل السفر الجليل  ١٥/٣  ١٤٩

  ٣٥٧  هـ ١١٠٢ األحمدية السفر الجليل  ١٦/٣  ١٥٠

  ٢٥١  - األحمدية السفر الجليل  ١٧/٣  ١٥١

  ٩٨  - األحمدية  حاشية التفتازاني على الكشاف  ١٨/٣  ١٥٢

  ٢٧٦  - األحمديةحاشية على األنوار التنزيل وأسرار التأويل    ١٩/٣  ١٥٣
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  لالسفرأبيني

     األحمدية  تنزيل وأسرار التأويلحاشية على األنوار ال  ٢٠/٣  ١٥٤

حاشية على األنوار التنزيل وأسرار التأويل  مال   ٢١/٣  ١٥٥
  خسرو

  ٢٦٦  هـ ٩٤٩ األحمدية

  ٢٠٥  هـ ١٠٨٤ األحمدية  حاشية على األنوار التنزيل وأسرار التأويل  ٢٢/٣  ١٥٦

حاشية على األنوار التنزيل وأسرار التأويل   ٢٣/٣  ١٥٧
  للسيالكوتي

  ٢٣٤  - األحمدية

  ٢٣٤  - األحمدية  حاشية على الكشاف للطيبي  ٢٧/٣  ١٥٨

  ٢٨٨  - األحمدية  معالم التنزيل للبغوي  ٣١/٣  ١٥٩

  ١٩١  - األحمدية  الفتح المبين لشرح األربعين للهيثمي  ١٧/٥  ١٦٠

  ١٩٣  هـ ١١٥٣ األحمدية  فتح المغيث لشرح ألفية الحديث للعراقي  ١٨/٥  ١٦١

  ٧٦  هـ ١١٥٦ األحمدية  تازاني على النسفية للخياليحاشية على شرح التف  ٣/٦  ١٦٢

  ١٠١  هـ ١١٠٩ األحمدية  كتاب اإلسراء  ٦/٧  ١٦٣

  ٢٨٧  هـ ١١٥٠ األحمدية  صرة الفتاوى للسافزي  ٢٢/٩  ١٦٤

  ٢٦٣  - األحمدية  فقه حنفي  ٣١/٩  ١٦٥

  ٢٨٦  - األحمدية  تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيثمي  ٣٠/١٠  ١٦٦

  ٣٦٥  هـ ١٠٧٢ األحمدية  تاج في شرح المنهاجتحفة المح  ٤/١٠  ١٦٧

  ٢٨٦  - األحمدية  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ٥/١٠  ١٦٨

  ٢٣٢  - األحمدية  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ٦/١٠  ١٦٩

  ٢٣٦  هـ ٦٣٠ األحمدية  روض الطالبين للنووي  ٧/١٠  ١٧٠
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  ٣٦٠  هـ ٧٧٥ األحمدية  الروضة  ٨/١٠  ١٧١

  ١٧٧  هـ ١١٦٧ األحمدية  ي للعسقالنيمختصر الفتاو  ١٦/١٠  ١٧٢

  ١٥٦  هـ ١١٨٠ األحمدية  الصواعق المحرقة للهيثمي  ١/١٢  ١٧٣

تخميس ألبرده للفيومي الصفحتان مزوقتان   ٣/١٣  ١٧٤
  بالذهب

  ٢٧  - األحمدية

  ١٥٧  هـ ١١١٠ األحمدية  المختصر للتفتازاني  ٤/١٧  ١٧٥

  ١١٥  هـ ٥٩٩ األحمدية  األسباب والعالمات محمد المتطبب  ١/٢٠  ١٧٦

  ٢٣٨  - األحمدية  تذكرة أولي األلباب داؤد األنطاكي  ٤/٢٠  ١٧٧

  ١٦٣  - األحمدية  شرح القانون للسلمي  ٨/٢٠  ١٧٨

  ٦٨٣  هـ ٨٦٦ األحمدية  المؤجز البن النفيس  ١٩/٢٠  ١٧٩

  ١٩٨  هـ ١٠٩٢ األحمدية  المعارف لالبن قتيبة  ٩/٢١  ١٨٠

جمال فارسي ل–الصرح في ترجمة الصحاح   ١٥/٢٣  ١٨١
  القرشي

  ٤٣٥  - األحمدية

تعليق  - ب.حاشية على شرح المواقف .أ-مجموع  ١٠/٢٤  ١٨٢
حاشية على شرح - ج.على شرح السيد الشريف

-هـ. حاشية على شرح التجريد -د.المواقف 
تعليق على أبحاث - و.حاشية على شرح المواقف 
  الكاتبي

  ١٣٤  - األحمدية

ئص الحبيب أنموذج اللبيب في خصا.أ-مجموع  ٥٥/٢٤  ١٨٣
–تلخيص االزهية في أحكام األدعية .ب.
الروضة الزاهرة النافعة في الدنيا واآلخرة .ج

  نقوالت وفوائد وأدعية.د.

  ٣٦  هـ١٢٠٥ األحمدية
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  ١١٥  - األحمدية  قصائد منونة.ب- تخميس البردة .أ-مجموع  ٥٩/٢٤  ١٨٤

االحتفال في األطفال .ب–أشرح الصدور -مجموع  ٨٣/٢٤  ١٨٥
الدرر .د–فق بأصول الرزق حصول الر.ج–

ثلج الفوائد .هـ- في األحاديث المشتهرة ةالمنتشر
الكشف عن مجاوزة .و-في أحاديث لبس السواد

مجمع .ح–المنحة في السبحة .ز–هذه األمة األلف 
-الدمعة في خصائص يوم الجمعة  .ط–البحريين 

  أربعين حديث للمنذري.ي

  ٢٥٩  هـ١١٤٣ األحمدية

  ٣٥٨  هـ٩١٧  الخياط  لوم القران للسيوطياإلتقان في ع  ١/٢  ١٨٦

  ١٧٠  هـ ٨٥٠ الخياط  أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي  ٢/٢  ١٨٧

  ٢٦٦  هـ ٧٤٠ الخياط  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ٣/٢  ١٨٨

حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل   ٦/٢  ١٨٩
  القوجوي

  ٣٩٩  - الخياط

  ٣٥٣  هـ ١٢٧٦ الخياط  يل وأسرار التأويلحاشية على أنوار التنز  ٧/٢  ١٩٠

  ٤٤٨  هـ ١٢٨٠ الخياط  حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ٨/٢  ١٩١

  ٣٩٩  هـ ١٢٧٠ الخياط  حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ٩/٢  ١٩٢

  ٧٦  - الخياط  السر القدسي في تفسير أية الكرسي لطبالوي  ١٠/٢  ١٩٣

  ٢٥٢  هـ ١١٦٧ الخياط  للبغوي معالم التنزيل  ١١/٢  ١٩٤

  ٢٤٩  هـ ١١٦٥ الخياط  معالم التنزيل  ١٢/٢  ١٩٥

  ٢٠٥  هـ ١٢٣٩ الخياط  شرح البخاري للقسطالني  ٦/٣  ١٩٦

  ٢٣٤  - الخياط  الفتح المبين في بشرح األربعين الهيثمي  ١٠/٣  ١٩٧
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  ٣٢١  هـ ٧٨٧ الخياط  مشكاة المصابيح للخطيب العمري  ١٦/٣  ١٩٨

  ١٧٠  هـ ١١٥١ الخياط  باني وموكب المعاني للنابلسيكوكب الم  ١٧/٥  ١٩٩

  ٢٠٨  - الخياط  التصريح شرح التلويح الفناري  ١/٦  ٢٠٠

  ١٨٩  هـ ١٢٠٤ الخياط  شرح جمع الجوامع للمحلي  ٥/٦  ٢٠١

  ١٨٨  - الخياط  انفع الوسائل إلى تحرير المسائل للطرسوسي  ٤/٧  ٢٠٢

  ٣٦٠  هـ ١٠٨١ لخياطا  الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي  ١١/٧  ٢٠٣

  ٣٠٢  - الخياط  األنوار ألعمال األبرار لالربيلي  ١/٨  ٢٠٤

  ٢٢٣  هـ ١٠٦١ الخياط  شرح ديوان ابن الفارض للبوريني  ٦/٩  ٢٠٥

  ٢٧٨  - الخياط  حياة الحيوان للدميري  ١٤/٥  ٢٠٦

  ١٦٥  هـ ١١٧٠ الخياط  مختار الصحاح للرازي  ٩/١٥  ٢٠٧

–التفتازاني  حاشية على شرح.أ–مجموع   ١٧/١٦  ٢٠٨
  حاشية على شرح العقائد.ب

  ١٥٧  هـ ١٢٩٣ الخياط

مجموع يحتوي على مسائل على أبواب .أ-مجموع  ٣٩/١٦  ٢٠٩
  رسالة المفرحات.ب–الفقه 

  ٣٥١  - الخياط

فرائض .ب–جواهر الفرائض .أ-مجموع  ٤٥/١٦  ٢١٠
الفوائد الشنشورية في شرح .ج–السجاوندي 

  المنظومة الرحبية

  ١٦٩  هـ ١١٣٨ الخياط

شرح الكواكب الدرية في مدح خير .أ–مجموع   ٥٥/١٦  ٢١١
  شرح قصيدة بانت سعاد.ب–البرية 

  ١١٩  - الخياط

  ١٢٠  هـ ١٢٣٤  الرابعية  البهجة المرضية للسيوطي  ٢  ٢١٢

  ٢٦٤  - الرابعية  تنبيه الغافلين للسمرقندي  ٥  ٢١٣
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  ١٥٠  هـ ١٠٧٠ الرابعية  شرح جوهرة التوحيد للحنفي  ١٤  ٢١٤

  ٢٥٠  هـ ٨٨٥ الرابعية  غرر األحكام مال خسرو  ٣٣  ٢١٥

  ٤٦٤  هـ ١٢٧٢ الرابعية  الفتاوى الخيرة لنفع البرية الرملي  ٣٥  ٢١٦

  ١٣٧  هـ ٩٧٤ الرابعية  الفتح المبين للهيثمي  ٣٦  ٢١٧

  ٢٠٣  هـ ١٠٨٧ الرابعية  الفوائد الضيائية الجامي  ٣٧  ٢١٨

  ١١٦  - الرابعية  كلية ودمنة لالبن المقفع  ٤٢  ٢١٩

  ١٢٢  هـ ١٢٦٣ الرابعية  مختصر ألقدوري  ٤٦  ٢٢٠

  ٣٢٤  هـ ١٢٥٤ الرابعية  معالم التنزيل  ٤٧  ٢٢١

حاشية على .ب–شرح هداية الحكمة .أ-مجموع  ٥٢  ٢٢٢
  شرح هدية الحكمة

  ٥٨  هـ ١٠٨٤ الرابعية

–شرح مختصر المقدمة الرحبية .أ-مجموع  ٥٣  ٢٢٣
رسالة في الفقه .ج–رسالة في مسائل الميراث .ب

  سالة في أحكام الصالةر.د–

  ٧١  هـ ١٢١٣  الرابعية

  ٢٣٩  هـ ١٢٤٢  حاج حسين بك  تفسير الجاللين  ٦/١  ٢٢٤

  ٢٢٥  هـ ١١٧٣ حاج حسين بك  يوأذكار ألنو  ١/٢  ٢٢٥

  ٢٧٩  - حاج حسين بك  المصابيح للبغوي  ٩/٢  ٢٢٦

  ٨٤  - حاج حسين بك  التزود باآلخرة  ٢/٤  ٢٢٧

  ٢٥٧  - حاج حسين بك  للهيثميالمنح المكية في شرح الهمزية   ٣/٤  ٢٢٨

  ٢١٥  - حاج حسين بك  حاشية على شرح جمع الجوامع للمقدسي  ٣/٥  ٢٢٩

  ٢١٣  هـ ١٠٨١ حاج حسين بك  شرح الفقه األكبر مال علي القاري  ٨/٦  ٢٣٠
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شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية لتاج   ١٤/٦  ٢٣١
  الشريعة

  ٢٦٢  هـ ١١٠٥ حاج حسين بك

  ١٨٨  - حاج حسين بك  رواية في مسائل الهدايةشرح وقاية ال  ١٥/٦  ٢٣٢

  ١٨١  - حاج حسين بك  المختار للموصلي  ٢٩/٦  ٢٣٣

  ٢٦٨  هـ ١٠٩٧ حاج حسين بك  مغني اللبيب عن كتب أالعاريب البن هشام  ٧/١١  ٢٣٤

  ٢٩٣  هـ ٩١٠ حاج حسين بك  حاشية على المطول  ١/١٣  ٢٣٥

  ١٥١  - حاج حسين بك  المطول للتفتازاني  ٤/١٣  ٢٣٦

  ٢٣٥  هـ ١١٢١ حاج حسين بك  الشفا بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض  ٦/١٥  ٢٣٧

  ١٧٣  هـ ١١٤١ حاج حسين بك  الطريقة المحمدية لبيركلي  ٩/١٥  ٢٣٨

  ٢٦٢  هـ ١١٥٧ حاج حسين بك  تعبير األحالم لالبن سيرين  ٢/١٦  ٢٣٩

  ٣٣٣  - حاج حسين بك  الزواجر الهيثمي  ٣/١٦  ٢٤٠

  ٣٩٣  - حاج حسين بك  الناسخ والمنسوخ.ب–التنزيل معالم .أ-مجموع  ٢/١٧  ٢٤١

مختصر منية المتملي في شرح منية المصلي   ١٥  ٢٤٢
  للحلبي

  ٢٥٤  هـ ١١٨٩  عبد اهللا بك

  ١٣١  هـ ٤٠٣  داؤد جلبي  دفع مضار األغذية للرازي  ٨/٦  ٢٤٣

  ٩٥  - داؤد جلبي  الدليل إلى مرادف العامي والدخيل للباني  ١٤/٨  ٢٤٤

  -  هـ ١٢٨٦ داؤد جلبي  ٦عدد اللوحات والباقي  نقص في  ٤٦/٨  ٢٤٥

رسالة .ب–رسالة في فضل عاشوراء .أ–مجموع   ١٤/٩  ٢٤٦
  في فضل ليلة النصف من شعبان

  ٨٢  هـ ١٠٨٢ داؤد جلبي

  ١٧٦  هـ ٩٨٠  ميسر صالح  ديوان ابن الفارض  ٦  ٢٤٧
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  ٢٧٤  هـ ١١٩٨ ميسر صالح  شرح جمع الجوامع للمحلي  ١٤  ٢٤٨

–عراب عن قواعد اإلعراب اإل.أ-مجموع  ٤٥  ٢٤٩
  موصل الطالب.ب

  ٧٠  هـ ١١٧٤ ميسر صالح

–بارق األزهار في شرح فارق األنوار .أ–مجموع   ٤٦  ٢٥٠
  فصل في سنن يوم عاشوراء.ب

  ٢٥٠  هـ ١٠٧٠ ميسر صالح

ترجيح .ب-رد السائل إلى المسائل.أ-مجموع  ٤٧  ٢٥١
  البيانات

  ٢٣٠  - ميسر صالح

حاشية على .ب–النسفية شرح العقائد .أ-مجموع  ٤٨  ٢٥٢
حاشية .ج–شرح التفتازاني على العقائد النسفية 

  على شرح التفتازاني على العقائد النسفية

  ١٥٠  - ميسر صالح

محمد صديق   القران الكريم  ١  ٢٥٣
  ألجليلي

  ٢٩٣  هـ ١١٨٤

محمد صديق   حاشية على وقاية الرواية خضر بيك  ٧  ٢٥٤
 ألجليلي

-  ١٨١  

محمد صديق   بر للقاريشرح الفقه األك  ١٧  ٢٥٥
 ألجليلي

-  ٢٢٤  

محمد صديق   شرح كتاب األيمان  ١٨  ٢٥٦
 ألجليلي

-  ٨٧  

عبد الهادي   قطر الندى وبل الصدى ابن هشام  ١٢  ٢٥٧
  روؤف

  ١٥٦  هـ ١٢٧٠

  انتهاز الفرص في الصيد والقنص للناشري  ١  ٢٥٨

  

  ١٤٧  -  عبداهللا نشاة
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  ٢٢٣  هـ ٩٧٧ عبداهللا نشاة  جامع الفتاوي للحميدي  ٣  ٢٥٩

كشف الرين ونزح الشين ونور اليقين لعلوان   ١٣  ٢٦٠
  الحموي

  ٢٨٢  هـ ١٢٣٠ عبداهللا نشاة

  ١٧٣  هـ ١٢٣٧ عبداهللا نشاة  نزهة المجالس الصفوري  ١٤  ٢٦١

المدرسة   القران الكريم  ١/١  ٢٦٢
  المحمدية

  ٣٠  هـ ١١٩٨

المدرسة   معالم التنزيل  ١٠/٣  ٢٦٣
 المحمدية

  ٤٦٧  هـ ٩٦٤

المدرسة   الم التنزيلمع  ١١/٣  ٢٦٤
 المحمدية

  ٤١٥  هـ ٩٦٥

المدرسة   الجامع الصحيح  ٢/٤  ٢٦٥
 المحمدية

-  ٣٢٠  

المدرسة   الجامع الصحيح  ٣/٤  ٢٦٦
 المحمدية

-  ٢٠٢  

المدرسة   شرح األربعين النووية  ٦/٤  ٢٦٧
 المحمدية

-  ١٦٣  

المدرسة   شرح ألفية العراقي  ٧/٤  ٢٦٨
 المحمدية

  ٢٦٢  هـ ١٠٨٢

المدرسة   ح السنة للبغويمصأبي  ١١/٤  ٢٦٩
 المحمدية

  ٢٥٦  هـ ٨٠٧

المدرسة   حاشية على شرح التجريد للجرجاني  ٤/٥  ٢٧٠
 المحمدية

-  ٢١٢  
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المدرسة   شرح المواقف للجرجاني  ١١/٥  ٢٧١
 المحمدية

-  ٣٦٣  

المدرسة   أحياء علوم الدين للغزالي  ١/٦  ٢٧٢
 المحمدية

  ١٣٠  هـ ٦٣١

مي األصول والجدل منتهى السؤل و األمل في عل  ٥/٧  ٢٧٣
  لالبن حاجب المالكي

المدرسة 
 المحمدية

  ١٠٧  هـ ١٠٥٥

تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد لالبن   ١/٨  ٢٧٤
  شحنة

المدرسة 
 المحمدية

  ٣٥٢  هـ ٩٩١

المدرسة   المجلد األول لمحمود سماونة -جامع الفصولين  ٣/٨  ٢٧٥
 المحمدية

-  ٣٣٧  

المدرسة   ألول لمحمود سماونةالمجلد ا -جامع الفصولين  ٥/٨  ٢٧٦
 المحمدية

-  ٣٢٨  

المدرسة   أبو يوسف القاضي- الخراج  ٧/٨  ٢٧٧
 المحمدية

  ١٥٠  هـ ١١٣٧

المدرسة   الدر المختار شرح تنوير األبصار للحصفكي  ٩/٨  ٢٧٨
 المحمدية

-  ١٥٥  

المدرسة   عيون المذاهب للكاملي  ١٨/٨  ٢٧٩
 المحمدية

  ١٣٠  هـ ١١٦٩

المدرسة   رية للرمليالفتاوى الخي  ٢٢/٨  ٢٨٠
 المحمدية

  ٣٠١  هـ ١١٥٤

المدرسة   كنز الدقائق لحافظ الدين  ٢٤/٨  ٢٨١
 المحمدية

  ٣٣٩  هـ ٩٩٣
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المدرسة   اإلرشاد مختصر الحاوي للقزويني  ٢/٩  ٢٨٢
 المحمدية

  ١٠٢  هـ ٨٦٥

المدرسة   شرح اإليجاز  ٤/٩  ٢٨٣
 المحمدية

-  ١٧٧  

لمدرسة ا  شرح على المقدمة الحضرمية الهيثمي  ٧/٩  ٢٨٤
 المحمدية

  هـ ١١٨٤

  

٢٠٦  

المدرسة   كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لألنصاري  ٩\١٧  ٢٨٥
 المحمدية

  ٣٥٣  هـ ١١٠٠

المدرسة   منهاج الطالبين للنووي  ١٨/٩  ٢٨٦
 المحمدية

-  ٢١٨  

المدرسة   منهاج الطالبين  ١٩/٩  ٢٨٧
 المحمدية

-  ٢٠٩  

المدرسة   مختار الصحاح للرازي  ٤/١١  ٢٨٨
 يةالمحمد

  ٣٧٢  هـ ١١٤٧

حاشية على الفوائد الضيائية على الكافية عصام   ٥/١٢  ٢٨٩
  الدين االسفراييني

المدرسة 
 المحمدية

  ٢٤٤  هـ ١١٦٠

المدرسة   الفوائد الضيائية  مال جامي  ١٨/١٢  ٢٩٠
 المحمدية

  ٢٠٩  هـ ١٠٧٢

المدرسة   مغني اللبيب عن كتب أالعاريب بن هشام  ٢٢/١٢  ٢٩١
 المحمدية

  ٢٦٧  هـ ١١٠٠

المدرسة   شرح تلخيص المفتاح التفتازاني  ٥/١٤  ٢٩٢
 المحمدية

-  ٢٥١  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

المدرسة   المطول شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني  ٨/١٤  ٢٩٣
 المحمدية

  ١٩٥  هـ ١١٣٢

المدرسة   حل مشكالت اإلشارات  ٨/١٥  ٢٩٤
 المحمدية

  ٢٠٧  هـ ١٠٧٤

المدرسة   شرح الشمسية التحتاني  ١٤/١٥  ٢٩٥
 المحمدية

  ١٦٥  هـ ٨٩٥

المدرسة   شرح هداية الحكمة ما سوى المنطق للخزرباني  ١٥/١٥  ٢٩٦
 المحمدية

-  ٨٥  

المدرسة   لوامع األسرار شرح مطالع األنوار التحتاني  ١٨/١٥  ٢٩٧
 المحمدية

-  ٢٩٨  

المدرسة   تهذيب السيرة النبوية لالبن هشام  ٢/١٧  ٢٩٨
 المحمدية

  ١٩٥  هـ ٦٠٦

رسة المد  تهذيب السيرة النبوية  ٣/١٧  ٢٩٩
 المحمدية

  ٢١٤  هـ ٧٩٨

المدرسة   حضرة النديم من تاريخ ابن العديم  ٥/١٧  ٣٠٠
 المحمدية

-  ٨٠  

المدرسة   مناقب ابن حنيفة أبي القسم القرشي  ١٨/١٧  ٣٠١
 المحمدية

  ١٠٠  هـ ١٠٠٩

المدرسة   يتمة الدهر للثعالبي  ٢٠/١٧  ٣٠٢
 المحمدية

-  ١٧٢  

المدرسة   التوراة  ١/١٩  ٣٠٣
 المحمدية

  ١١٢  م١٨٠٤
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المدرسة   ديسقورينس الحكيم  ٣/١٩  ٣٠٤
 المحمدية

-  ١٢٤  

–الجذر الصفي من البحر الوفي .أ-مجموع  ٢/٢٠  ٣٠٥
  روضة المخلصين وذكر الموحدين.ب

المدرسة 
 المحمدية

-  ١١٠  

الحزب .ب–سور من القران الكريم .أ–مجموع   ٥/٢٠  ٣٠٦
  األعظم والورد األفخم

المدرسة 
 المحمدية

-  ٨١  

المدرسة   فيه خمسة عشر رسالة-جموعم  ٦/٢٠  ٣٠٧
 المحمدية

  ٢٢١  هـ ١١٠٦

-أخبار ليلى ومجنون.ب–أخبار محزنة .أ-مجموع  ١١/٢٠  ٣٠٨
أخبار . هـ  –أخبار شيرين .د–أخبار خسرو .ج

  األسكندر

المدرسة 
 المحمدية

  ٣٣٩  هـ ٨٦٨

المدرسة   تحفة الملوك.ب–خزانة الفقه .أ-مجموع  ٦/٢٠  ٣٠٩
 المحمدية

  ١٦٩  هـ ١١٧٠

حاشية على .ب–شرح رسالة االستعارة .أ-مجموع  ٢٠/٢٠  ٣١٠
  عصام االستعارة

المدرسة 
 المحمدية

-  ١٦٧  

حاشية على .ب- أشرح العقائد النسفية–مجموع   ٣١/٢٠  ٣١١
  شرح التفتازاني على النسفية

المدرسة 
 المحمدية

-  ١٤٤  

تشريح ذخيرة خوارز مشاهي يحتوي على   ١٠/٢١  ٣١٢
  مصورات في التشريح

لمدرسة ا
 المحمدية

-  ١٠٧  

المدرسة   كلية ودمنة  ٢٧/٢١  ٣١٣
 المحمدية

-  ٢٠٨  

  ١٤٨  - صائغ  اإلكليل في استنباط التنزيل للسيوطي  ١/١  ٣١٤
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حاشية على حاشية ألعصام على أنوار التنزيل   ٤/١  ٣١٥
  للكواكبي

  ٢١٠  هـ ١١٣١ صائغ

  ٢٠٢  - صائغ  حاشية على الكشاف للجرجاني  ٥/١  ٣١٦

  ٢٣٠  - صائغ  ية على الكشافحاش  ٦/١  ٣١٧

  ٢٠٥  - صائغ  الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري  ١٠/١  ٣١٨

  ٢٠٨  - صائغ  الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري  ١١/١  ٣١٩

  ٣٥٩  - صائغ  معالم التنزيل  ١٢/١  ٣٢٠

  ١٧٧  - صائغ  معالم التنزيل  ١٥/١  ٣٢١

  ١٨٨  - صائغ معالم التنزيل  ١٦/١  ٣٢٢

  ٢٣١  هـ ١١٧٢ صائغ تنزيلمعالم ال  ١٧/١  ٣٢٣

  ٢٢٨  - صائغ معالم التنزيل  ١٨/١  ٣٢٤

  ٢٠٦  هـ ٨٥٤ صائغ  الجامع الصحيح  ٥/٢  ٣٢٥

  ١٤٩  - صائغ  الجامع الصحيح  ٦/٢  ٣٢٦

  ٤٥٥  هـ ١٢١٠ صائغ  شرح األربعين النووية  ١٢/٢  ٣٢٧

فيض الفياض الباري في أحاديث صحيحة منتخبة   ١٦/٢  ٣٢٨
  من صحيح مسلم

  ٣١٨  هـ ١٢٠٣ صائغ

  ٤٢٥  هـ ١١٣١ صائغ  مشكاة المصابيح الخطيب العمري  ١٨/٢  ٣٢٩

  ٢٠٢  هـ ١١٥٦ صائغ  مصابيح السنة  ٢١/٢  ٣٣٠

  ٢٠٣  هـ ١١٤٤ صائغ  الطريقة المحمدية  ٢٤/٤  ٣٣١

  ٤٠٢  هـ ١٠٠٥ صائغ  درر الحكام في شرح غرر األحكام مال خسرو  ٩/٦  ٣٣٢

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

  ٢١٩  هـ ١١٤٥ ئغصا  الدرر المختار في شرح تنوير اإلبصار  ١٠/٦  ٣٣٣

  ٥٠٠  هـ ١١٠٦ صائغ  فتأوي القاضي خان  ٢٠/٦  ٣٣٤

  ١٠٤  هـ ١١٥٠ صائغ  كنز الدقائق  ٢٥/٦  ٣٣٥

  ١٣٨  هـ ١١٢٧ صائغ  المختار  ٢٨/٦  ٣٣٦

  ٨٤  هـ ١١٠٥ صائغ  شرح التصريف الفريد  ٣/١٢  ٣٣٧

  ٣٦٧  هـ ١١٧٩ صائغ  الشفا بتصريف حقوق المصطفى  ٥/١٥  ٣٣٨

-أحاديث.ب–في التجريد رسالة .أ-مجموع  ٤١/١٧  ٣٣٩
  زينية لإلمام علي.د-دعاء الختم للشيخ عثمان.ج

  ٨٠  هـ ١٢٦٧ صائغ

كشف .ج- حكاية عشق.ب–نسيم الصبا .أ-مجموع  ٥٣/١٧  ٣٤٠
  األسرار عن حكم الطيور واألزهار

  ١٤٤  - صائغ

  ٢٦١  هـ ١٢١٧  النعمانية  القران الكريم  ٢  ٣٤١

  ٢٠٤  هـ ١١٧٩ نيةالنعما  البهجة الوردية لالبن الوردي  ٤  ٣٤٢

  ٣٢٢  - النعمانية  تبين الحقائق لما فيه اكتنز من الدقائق للزيلعي  ٥  ٣٤٣

المجلد -تبين الحقائق لما فيه اكتنز من الدقائق  ٦  ٣٤٤
  الثاني

  ٢١٨  - النعمانية

المجلد -تبين الحقائق لما فيه اكتنز من الدقائق  ٧  ٣٤٥
  الثالث

  ٣١٣  هـ ٨٦٥ النعمانية

واعد المنطقية في شرح الشمسية تحرير الق  ٨  ٣٤٦
  للتحتاني

  ١٢٦  هـ ١١٩٨ النعمانية

  ١٨٣  هـ ١١٩٨ النعمانية  تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية  ٩  ٣٤٧

  ١٣٥  هـ ١١٢٥ النعمانية  التوضيح في حل غوامض التنقيح للمحبوبي  ١٢  ٣٤٨
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  ١٥٨  هـ ٩١٦ النعمانية  التوضيح في حل غوامض التنقيح  ١٣  ٣٤٩

  ١٢٥  - النعمانية  حاشية على شرح التفتاواني  ١٤  ٣٥٠

  ١٢٩  - النعمانية  خالصة األخبار في أحوال النبي المختار  ٢١  ٣٥١

  ٨٠  - النعمانية  رسالة في العقائد  ٢٢  ٣٥٢

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل   ٣٧  ٣٥٣
  للزمخشري

  ٤٢٨  هـ ١٠٨٥ النعمانية

  ٢٢٤  هـ ١٢٤٠ النعمانية  يار احمد الروميمجالس األبرار ومسالك األخ  ٣٨  ٣٥٤

  ١٩٧  هـ ٩٧٤ النعمانية  مصابيح السنة  ٤٠  ٣٥٥

  ١٧١  هـ ٧٧٧ النعمانية  مطالع األنظار شمس األصفهاني  ٤١  ٣٥٦

  ٣٠٣  - النعمانية  المطول شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني  ٤٢  ٣٥٧

حاشية على شرح .ب-الفوائد الفنارية.أ-مجموع  ٥٢  ٣٥٨
  فناريةالفوائد ال

  ٦٥  هـ ١٢٦٩  النعمانية

  ٣١٤  هـ ١٠٧٧  بكر أفندي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ١٢  ٣٥٩

  ٧٣٠  هـ ٩٢٨ بكر أفندي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ١٣  ٣٦٠

  ٤٠٦  هـ ١٠١٧ بكر أفندي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ١٤  ٣٦١

  ١٦٨  - بكر أفندي  التوضيح في حل غوامض التنقيح  ٢٢  ٣٦٢

حلية األبرار وشعار األخيار في تلخيص الدعوات   ٣٣  ٣٦٣
  للنووي

  ١٤٢  هـ ٧٩٤ بكر أفندي

  ٢٥٨  هـ ٧٩٤ بكر أفندي  حلية األبرار وشعار األخيار في تلخيص الدعوات  ٣٤  ٣٦٤

  ١٤٣  - بكر أفندي  حياة الحيوان الدميري  ٣٥  ٣٦٥
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  ٢٨١  - بكر أفندي  عوارف المعارف السهروردي  ٥١  ٣٦٦

  ٢٤٤  - بكر أفندي  ية المتملي شرح منية المصليغن  ٥٣  ٣٦٧

  ٢٥٠  هـ ٧ق بكر أفندي  مصابيح السنة  ٨١  ٣٦٨

  ١٥٤  هـ ١١٣٢ بكر أفندي  المطالع السعيد في شرح الفريد للسيوطي  ٨٢  ٣٦٩

  ٢٤٧  هـ ١١٦٩ بكر أفندي  معالم التنزيل  ٨٣  ٣٧٠

  ٣٤٩  - بكر أفندي  معالم التنزيل  ٨٤  ٣٧١

  ٢٠٨  - بكر أفندي  حلبيملتقى األبحر ال  ٨٩  ٣٧٢

  ٢٢١  هـ ٥٥٠ بكر أفندي  الوجيز في تفسير القران العزيز  ٩٤  ٣٧٣

  ٢٦٥  هـ ٨٠٧ بكر أفندي  الهداية  ٩٥  ٣٧٤

  ١٨٧  -  مريم خاتون  أحاديث في الزهد  ٢  ٣٧٥

  ١٣٥  - مريم خاتون  أحاديث نبوية  ٣  ٣٧٦

  ١٥١  ـه ٧١٠ مريم خاتون  االختيار شرح المختار مجد الدين الموصلي  ٤  ٣٧٧

أبو حيان األندلسي جلده  ٢-البحر المحيط ج  ٦  ٣٧٨
  مزخرف بطغروات مذهبة

  ٢١٤  - مريم خاتون

  ٣٠٥  هـ ٧٢٦ مريم خاتون  تفسير القران الكريم  ٩  ٣٧٩

  ٢١٩  هـ ١٢٧١ مريم خاتون  شرح األلفية  ١٨  ٣٨٠

  ١٠٤  هـ ١١٩٦ مريم خاتون  شرح عقائد النسفي  ٢٤  ٣٨١

  ٦٢٤  - م خاتونمري  فتأوي قاضي خان  ٣٤  ٣٨٢

  ١٧٠  هـ ١١٥٧ مريم خاتون  مختصر الفقه  ٤٣  ٣٨٣

  ٣٦٨  -المدرسة   القران الكريم  ١  ٣٨٤
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  اليونسية

المدرسة   القران الكريم  ٢  ٣٨٥
 اليونسية

  ٣٠٣  هـ ١١١٤

المدرسة   القران الكريم  ٩  ٣٨٦
 اليونسية

  ٤٥٧  هـ ١٢١٠

آياته مذهبة يتخلل اآليات  ١٩-القران الكريم ج  ١٣  ٣٨٧
  اوات مزخرفةطغر

المدرسة 
 اليونسية

-  ٤١  

المدرسة   كتاب السلوك للغزالي  ٦٦  ٣٨٨
 اليونسية

-  ١١٥  

المدرسة   للفراء ١- معالم التنزيل م  ٦٩  ٣٨٩
 اليونسية

-  ٣٦٧  

المدرسة   ٢- معالم التنزيل م  ٧٠  ٣٩٠
 اليونسية

-  ٢٩٩  

الدرة الفاخرة في .ب- كتاب األربعين.أ-مجموع  ٧٤  ٣٩١
  كشف علوم اآلخرة

لمدرسة ا
 اليونسية

  ١٢٩  هـ ١٢٢٠

رسالة .ب-متن ألقدوري–مختصر الفقه .أ-مجموع  ٧٧  ٣٩٢
  في طيب األبدان واألديان

المدرسة 
 اليونسية

  ٢٢٥  هـ ١٠٩٥

المدرسة   األربعين حديث للنووي  ١/٢  ٣٩٣
  الرضوانية

-  ٨٣  

المدرسة   شرح الجامع الصحيح  ٣/٢  ٣٩٤
 الرضوانية

-  ٣٠٣  

  ١٩٥  هـ ١٠٥٠المدرسة   منح الفوائد نور الهيثميمجمع الرواد و  ٤/٢  ٣٩٥
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 الرضوانية

المدرسة   بحر األفكار حسن الحلبي  ٢/٣  ٣٩٦
 الرضوانية

-  ١٧١  

المدرسة   التنوير في إسقاط التدبير لالحمد االسكندري  ٤/٤  ٣٩٧
 الرضوانية

-  ٩٤  

المدرسة   األشباه والنظائر ابن نجيم المصري  ١/٧  ٣٩٨
 الرضوانية

  ١٢٩  هـ ٩٧٨

المدرسة   جامع الصدر الشهيد  ٣/٧  ٣٩٩
 الرضوانية

  ١٦١  هـ ٨٨٢

المدرسة   حاشية على الدر  ٤/٧  ٤٠٠
 الرضوانية

  ٢٦١  هـ ١٢٧٤

المدرسة   حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية  ٦/٧  ٤٠١
 الرضوانية

-  ٢٣٩  

المدرسة   الرسائل الزينية في فقه الحنفية  ٩/٧  ٤٠٢
 الرضوانية

  ٩١  هـ ١١١٣

المدرسة   شرح فتاوى ابن نجيم محمد الخطيب  ١١/٧  ٤٠٣
 الرضوانية

-  ١٠١  

المدرسة   الفتاوى الصرفية في فقه الحنفية  ١٥/٧  ٤٠٤
 الرضوانية

  ٨٥  هـ ١٠٥٣

المدرسة   فتاوى منظومة على أفندي  ١٦/٧  ٤٠٥
 الرضوانية

  ٨١  هـ ١١٥٩

  ٢٠٢  -المدرسة   فتاوى مؤيد زادة  ١٧/٧  ٤٠٦
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 الرضوانية

المدرسة   المنثور في الفتاوى المأئورةالفوائد   ١٨/٧  ٤٠٧
 الرضوانية

  ٢٤٦  هـ ١٢١٢

المدرسة   شرح األنموذج  ٧/٩  ٤٠٨
 الرضوانية

-  ٩٨  

المدرسة   شرح التصريف ألعزي  ٥/١٠  ٤٠٩
 الرضوانية

  ٧٣  هـ ١١١٠

المدرسة   شرح الشافية  ٨/١٠  ٤١٠
 الرضوانية

  ١٩٨  هـ ١١١٣

 المدرسة  حاشية على الفوائد الفنارية  ٤/١٣  ٤١١
 الرضوانية

٧٠  ١٣٠١  

المدرسة   قصص  ٦/١٥  ٤١٢
 الرضوانية

-  ١٣٧  

-ترجيح البينات. ب-الفتاوى الصرفية.أ-مجموع  ٢/١٨  ٤١٣
  رسالة العروض.د–شرح حديث .ج

المدرسة 
 الرضوانية

١٠٢  ١٠٨٩  

أقوال العلماء في ليلة .ب-الدرة السنية.ا-مجموع  ٨/١٨  ٤١٤
  القدر

المدرسة 
 الرضوانية

-  ١٤٦  

وصية كعب .ب–رسائل في العقائد .ا-مجموع  ١٠/١٨  ٤١٥
جنان الجنات في استعمال .ج–األحبار لوالدة 

  مقدمة الغزنوي.د- الدخان

المدرسة 
 الرضوانية

-  ١٤٠  

–بهجة الناهض إلى علم الفرائض .أ-مجموع  ١٨/١٨  ٤١٦
  تفسير سورة من القران الكريم.ب

المدرسة 
 الرضوانية

١٨٩  ٩٧٤  
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حاشية على .ب–ائد النسفية شرح عق.أ-مجموع  ٣٩/١٨  ٤١٧
  شرح التفتازاني

المدرسة 
 الرضوانية

-  ١٣٣  

رسالة في التجويد .ب–شرعة اإلسالم .أ-مجموع  ٤٣/١٨  ٤١٨
  رسالة في الفقه.ج–

المدرسة 
 الرضوانية

-  ٧١  

نقوالت .ب–إتيان في إعراب القران .أ-مجموع  ٥٢/١٨  ٤١٩
  وحكايات

المدرسة 
 الرضوانية

-  ٢٤٥  

شرح حديث الدين [.–شرح الفقه األكبر .أ-مجموع  ٩١/١٨  ٤٢٠
  النصيحة

المدرسة 
 الرضوانية

٦٨  ١٢١٣  

  ٢٨٢  ٦٩٦  حاج زكر  تفسير القران  ٧/٢  ٤٢١

  ٣٢  ١٠٧٦ حاج زكر  تفسير القران  ٨/٢  ٤٢٢

  ٢٩٥  - حاج زكر  عرائس البيان في حقائق القران الشيرازي  ١٢/٢  ٤٢٣

  ٣٨٥  - حاج زكر  الكشاف  ١٦/٢  ٤٢٤

  ٢٩٤  - حاج زكر  فالكشا  ١٧/٢  ٤٢٥

  ٢٣٣  ٧٧٢ حاج زكر  مختصر المعاني من حرز األماني  ١٨/٢  ٤٢٦

  ٢١٨  ٧٨٨ حاج زكر  تخريج أحاديث المحرر للرافعي  ٢/٣  ٤٢٧

  ٣٥٦  ١١٦٩ حاج زكر  الترغيب والترهيب ألمنذري  ٣/٣  ٤٢٨

  ٣٦٥  - حاج زكر  الترغيب والترهيب ألمنذري  ٤/٣  ٤٢٩

  ٢٢١  - حاج زكر  الجامع الصحيح  ٧/٣  ٤٣٠

  ٥٥٣  - حاج زكر  رياض الصالحين  ٩/٣  ٤٣١

  ٤٢٠  - حاج زكر  شرح صحيح البخاري  ١١/٣  ٤٣٢
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  ١٦٢  ٧٨٧ حاج زكر  الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ١٣/٣  ٤٣٣

  ٢٨٥  - حاج زكر  الكاسف عن حقائق السنن  ١٨/٣  ٤٣٤

  ٢٨٩  ٩٦٩ حاج زكر  مصابيح السنن  ٢٢/٣  ٤٣٥

  ٢٨٠  - حاج زكر  المقاصد الحسنة  ٢٤/٣  ٤٣٦

  ٣٩٨  - حاج زكر  شرح تجريد الكالم  ٤/٤  ٤٣٧

  ٢٣٥  ٩٩٩ حاج زكر  حاشية على جمع الجوامع  ٢/٦  ٤٣٨

  ٢٣٢  ٩١٣ حاج زكر  جمع الجوامع ىحاشية عل  ٣/٦  ٤٣٩

  ١١٠  - حاج زكر  حاشية على مختصر المنتهى  ٥/٦  ٤٤٠

  ١٢٣  ١١٥٥ حاج زكر  خزانة الفقه  ٧/٧  ٤٤١

  ١٤٠  - حاج زكر  المختار للفتاوي  ١٧/٧  ٤٤٢

  ١٦٦  - حاج زكر  ملتقى األبحر  ٢١/٧  ٤٤٣

  ٢٧٠  - حاج زكر  تيسير الفتاوى في تحرير الحاوي  ٣٤/٨  ٤٤٤

  ٢٠٦  ١١٣٨ حاج زكر  شرح المقدمة الحضرمية  ٥٥/٨  ٤٤٥

  ١٥١  - حاج زكر  شرح مراح  األرواح  ٣/١٢  ٤٤٦

  ١٧٥  ١٠٠٢ حاج زكر  المختصر  ٤/١٣  ٤٤٧

  ٢٠٢  - حاج زكر  حياة الحيوان  ١/١٦  ٤٤٨

  ١٠٥  -  مدرسة العبدالية  أذكار النووي  ٤  ٤٤٩

  ٢١٠  ١١٣٤ مدرسة العبدالية  األشباه والنظائر  ٥  ٤٥٠

  ١٢٤  ١١٦٩ مدرسة العبدالية  تعبير األحالم  ٩  ٤٥١
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  ٨٥  ١٢١٩ مدرسة العبدالية  الجواهر البهية في شرح األربعين للنووي  ٢٣  ٤٥٢

  ١٠٠  ١١٧٢ مدرسة العبدالية  شرح الطريقة المحمدية  ٣١  ٤٥٣

  ٢٤٨  ٨٤٠ مدرسة العبدالية  شرح مجمع البحرين  ٣٤  ٤٥٤

  ٤١٠  ١١١٢ مدرسة العبدالية  الفتاوى الخيرية لنفع البرية  ٣٩  ٤٥٥

  ٢٠٠  ١٠١١ مدرسة العبدالية  كنز الدقائق  ٤٣  ٤٥٦

  ١٧٩  ١٢٢٩ مدرسة العبدالية  مجال األبرار ومسلك األخيار  ٤٥  ٤٥٧

شرح الرسالة .ب–الرسائل الحنفية .أ-مجموع  ٤٩  .أ
  حاشية الوغ بيك.ج–الوضعية 

  ٨٤  ١٢٢٧ مدرسة العبدالية

مدرسة   كنز الدقائق  ٢٠  ٤٥٨
  المحمودين

١١٦  ١٠٨٤  

مدرسة   ملتقى األبحر  ٢٣  ٤٥٩
  المحمودين

١٩٢  ١٠٨٨  

مدرسة   المؤجز في الطب  ٢٥  ٤٦٠
  المحمودين

١٥٩  ٨٧٧  

حاشية على شرح الكافي على .أ-مجموع  ٥  ٤٦١
ة على شرح الدوائي على حاشي.ب–ايساغوجي 

  العقائد العضدية

المدرسة 
  الخليلية

-  ٩٥  

الخياط \الهدايا   الجزء الثالث عشر  ١  ٤٦٢
  المضافة

-  ١٨  

  -  ١٣٩٩ الجزء التاسع  أجازة في أصول قراءة عامر برواية حفص  ٤٢  ٤٦٣

  -  - الجزء التاسع  أجازة في أصول قراءة عامر برواية حفص  ٤٧  ٤٦٤
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  ١٨  - الجزء التاسع  صول قراءة عامر برواية حفصأجازة في أ  ٥٤  ٤٦٥

 الجزء التاسع  القران الكريم  ٥٥  ٤٦٦

 إبراھیم النعمة\

٣٠٤  ١٢٧٨  

رسالة في الكتاب العربي المنقح وضعها انتساس   ٥٧  ٤٦٧
  ماري الكرملي

  ١٥  -  الجزء التاسع
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  األوقافميثل  أهم  من توىل  املسؤولية يف مكتبة ) ٣(ملحق رقم 

  

تبة المركزية من سنة عبد الجبار محمد جرجيس من مواليد الموصل عمل في المك)١(
م وأمينا لمكتبة األوقاف ١٩٩٦\١٩٩٢مومدير لألوقاف الموصل من ١٩٩٢\١٩٦٠

م له العديد من المؤلفات تزيد على أربعة عشر كتاب له ١٩٩٧\١٩٩٦بين عامي 
العديد من البحوث والمقاالت المنشورة في المجالت والصحف الموصلية والعراقية 

  .ة الموصل والعراق والزال مستمرا في عطاء لمدين

م عمل محررا ١٩٢٦عبد الرزاق عبد القادر الكداوي من مواليد الموصل )٢(
وسكرتيرا للشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري عمل في عدد من الصحف من 

نشر العديد من المقاالت في الصحف الموصلية من بينها )الرأي العام والوفاق(بينها 
كان انتمائه العربي اإلسالمي واضح في كتابته عمل جريدة فتى العراق وفتى العرب 

العراق عمل في المكتبة المركزية  ألىفي مركز المطالع في الكويت وبعد عودته 

 المالحظات فترة تولي منصبة اسم أمین المكتبة ولقبة  ت

  م١٩٨٤-١٩٦٣\٧\٣١ سالم عبد الرزاق الطائي  ١

  م١٩٩٧منتصف \ ١٩٩٦ )١(عبد الجبار محمد جرجيس  ٢

 عمل مالحظ  على المكتبة م٢٠٠٥\١٩٩٧ )٢(عبد الرزاق عبد القادر الكداوي  ٣

  م٢٠٠٨\٨\١٨-م٢٠٠٧\١١\٢٨ )٣(حميد عبد الوهاب البدراني   ٤

  م٢٠١٠\٢\١٨-٢٠٠٧\١١\٢٨ )٤(خالد عبد الجبار شيت.د  ٥

 قام بتصريف أمور المكتبة بالوكالة ٢٠١١\١\١٢ -٢٠١٠\٢\١٨ )٥(عمر خليل داؤد مصطفى  الرسام  ٦

  م٢٠١١\١\١٢ )٦(إياد حامد محمود.د.الشيخ   ٧

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

م تعاقدت معه مديرية األوقاف للعمل في مكتبتها ١٩٨٩التقاعد سنة  ألىحتى أحيل 
  .م٢٠١٠وبقى ثمانية سنوات فيها توفي سنة 

م تخرج من كلية القانون ١٩٦٩اني من مواليد الموصل حميد عبد الوهاب البدر)٣(
م حصل على الماجستير ٢٠٠٧م ومن كلية التربية قسم اللغة العربية عام ١٩٩٣عام 
نقوش على \م ١٩٩٧خارج الضجيج (م اصدر ثالث مجموعات شعرية ٢٠١٠عام 

عمل في الصحافة العراقية وعمل محررا )م٢٠١٠أسوة بالصدى \٢٠٠٢وجنة البيبون 
م في ١٩٧٨ي مجلة دار العلم ومن ثم مديرا لها ينشر نصوصه الشعرية منذ العام ف

م ٢٠٠٧\٢٠٠١الصحف العراقية والعربية عمل أمينا لمكتبة األوقاف بين أعوام 
م وهو متفرغ  ٢٠٠٧نينوى منذ العام \وانتقل للعمل في مركز البحوث والدراسات 

  .حاليا لدراسة الدكتوراه في األدب العربي 

م يحمل شهادتي ١٩٦٨الدكتور خالد عبد الجبار شيت من مواليد الموصل )٤(
بكالوريوس وحصل على شهادة الماجستير في تحقيق الوثائق والمخطوطات ودكتوراه  

مناقل الدرر ومنابت (في دراسة وتحقيق التراث العربي اإلسالمي  له كتب مطبوعة 
اإليمان وكيفية (تاب ثاني بعنوانوك)الزهر البن رأس غنمة االشبيلي دراسة وتحقيق

له العديد من البحوث المنشورة في المجالت المحكمة في العراق شارك )السبيل إليه
في العديد من المؤتمرات داخل العراق عمل أمينا لمكتبة األوقاف بين عامي 

م  كان عضو في هيئة تحرير مجلة دار العلم يعمل حاليا في دائرة ٢٠١٠\٢٠٠٧
  .الميالتعليم اإلس

م أكمل دراسته فيها حصل على ١٩٧٩عمر خليل داود الرسام من مواليد الموصل )٥(
م ثم حصل على ٢٠٠٠دبلوم في أدراه المكتبات من المعهد التقني في الموصل عام 

م شارك في ٢٠٠٣بكالوريوس في إدارة المكتبات والمعلومات جامعة الموصل عام 
صل عمل في مكتبة األوقاف منذ العام دورات تطويرية في دمشق  و اربيل والمو
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خالد نقل .م  ثم عمل على تصريف شؤون المكتبة  بالوكالة بعد نقل مديرها د ٢٠٠٤
م عنوانه الوظيفي أمين مكتبة ٢٠١١مركز البحوث والدراسات اإلسالمية عام  ألى

  .أقدم 

م أكمل ١٩٦١الشيخ الدكتور أياد حامد محمود اليوسف من مواليد الموصل )٦(
راسته االبتدائية واإلعدادية فيها أكمل دراسة البكالوريوس في كلية اإلمام األعظم د

بغداد واصل تحصيله العلمي ليحصل على شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية قسم 
م  بصفة أمام وخطيب ١٩٨٤بدء في الخدمة الوظيفية منذ العام ) فرق واديان(العقائد 

مركز البحوث والدراسات  ألىم  انتقل ٢٠٠٢المي عام دائرة التعليم اإلس ألىنقل 
م ٢٠١١أمانة مكتبة األوقاف في مطلع العام  ألىم  نقل بعدها ٢٠٠٨اإلسالمية عام 

 شارك في العديد من الدورات داخل القطر وشارك في عدد من المؤتمر العلمية له
  .مقاالت وبحوث منشور في المجالت والصحف العراقیة 
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مناذج لصور عن أهم املخطوطات احملفوظة يف مكتبة أوقاف ) ٤(قملح
  املوصل

  

  صفحة من خمطوط عرائس االس لثعلبي
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  األمحديةصفحة من املصحف  الشريف  املوقوف يف اخلزانة 
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  شرح خصوص احلكم املؤلف اجلامي
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صفحة األوىل من خمطوط صور الكواكب
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  الصفحة األوىل من المية العرب
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  فهم الشمائل البن حجر اهليثمي أىلجمموعة اشرف الوسائل 
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الصفحة األوىل من خمطوطة اجلدول الصايف من البحر الوايف وهذا املخطوط 
  فريد من نوعه ال مثيل له يف العام
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  صفحة من خمطوط نزول الغيث املؤلف ابن خلدون وهي خبطة
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  الصفحة األخرية من خمطوط مقامات أدبيه
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  الصفحة األوىل من اجلزء الثاني  لشرح احلماسة  للمرزوقي
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 الصفحة االخرية من خمطوط الشفا بتعريف حقوق املصطفى
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  صفحة من خمطوط تقويم األدوية املفردة                   
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  الصفحة االخرية من خمطوط دفع مضار االدوية
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)خلدونخبط املؤلف ابن ( صفحة من خمطوط نزول الغيث
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  صفحة من كتاب نهج البالغة
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  صفحة من كتاب نهج البالغة 
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صور متثل أهم الشخصيات صاحبه ) ٥(ملحق  رقم
اخلزانات واهم من توىل إدارة املكتبة وصور الفتتاح  

وصور حديثة عن واقع املكتبة اليوم  ١٩٧٤املكتبة عام
.  
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 صور لعدد من اصحاب اخلزانات الشخصية

  

  

 

 رشيد اخلطيبالشيخ           الشيخ حممد اجلوادي                داود أجللبي.د                        حممود املالح    

 

  

  

  

 عبد القادر أمني           عبد اهللا احلسوالشيخ             علي اجلميل            حممد آملال يوسف   الشيخ 

  

  

  

 عمر النعمةالشيخ           حممد صديق أجلليلي.د        حممد جنيب اجلادر               عبد اهللا خملص      

  

  

  

  

  فيصل االرحيم    الشيخ عبد ايد اخلطيب                   كوركيس عواد                  عبد اهللا نشأة            
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 عبد اهللا اجلبوري.د       ميسر صاحل األمني             يوسف ذنون                            عبد اهللا السبعاوي                         

                   

 شعالن العنزي            قتيبه سامل                سعد الدين احليايل                              
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 صور من توىل مهمة اإلشراف على املكتبة

 

  

  

  

 خالد عبد اجلبار.دسامل عبد الرزاق     عبدالرزاق كداوي            عبد اجلبار حممد        

 

  

  

  

 عمر خليل                       الشيخ أياد حامد                      محيد البدراني                           
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  منطقة النبي شيتواجهة بناية مكتبة األوقاف يف املوصل يف 

  

  

 حتف معدنية من عهود متاخرة
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  قاعة الدراسات و البحوث املستحدثه يف مكتبة االوقاف يف املوصل

  

  صورة لعدد من الباحثني  داخل مكتبة االوقاف
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 قاعة خزانات الكتب الشخصية املوقوفة يف املكتبة

  

 املوصلوحدة البحث والفهرسة االلكرتونية يف مكتبة األوقاف يف 

  

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

 م١٩٧٤صور حفل افتتاح مكتبة األوقاف يف املوصل عام 

 

  الشيخ عمر النعمة - ٥الشيخ بشري الصقال -٤حممد طاهر النقشبندي  - ٣سعدي عياش عريم  -٢نافع قاسم -١

  صاحل الشبخون- ١٠نعمان حسني - ٩عبد احلليم الالوند - ٨حممد علي الياس العدواني  -٧الدكتور فخري الدباغ  -٦

  حممد عمر- ١١

  

  عبد الرمحن التكريتي- ٤عبد الرزاق البكري - ٣هشام الطالب -٢الدكتور حممد صديق اجلليلي -١

  الدكتور عماد الدين خليل-٩فخري حمضر باشي  -٨خليل احلاج عمر -٧حسني الزرقي - ٦سعيد الديوه جي   -٥
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  جانب من احلفل

  

  سامي نذير -٤امل صديق التوتوجني س - ٣سامل سعيد الصميدعي  -٢إبراهيم  امحد اليونس -١

  حممد علي امحد السلمان - ٥
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عز الدين علي .قتيبة سامل .شكر حممود ،علي يونس .موظفو املكتبة من اليمني سامل عبد الرزاق 

  

  يوسف ذنون- ٤عبد الرزاق عبد القادر - ٣الشيخ عبد ايد اخلطيب  -٢سامل عبد الرزاق - ١

حممد صاحل - ١٠شكر حممود محدي -٩سامل امحد خليل -٨علي يونس - ٧ين علي عزالد- ٦أحسان أيوب سليمان - ٥
  عدنان حممود مصطفى-١١مصطفى 
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  عبد اهللا االربيلي -٤ربيع نوري صفوت  -٣سامي اخلطيب-٢يونس املالح -١

  عبد اهلادي احلاج علي- ٥

 

  

  حتف معدنية من عهود متاخرة
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 -٥طارق السامرائي  -٤الدكتور سامي مكي العاني  -٣كوكيس عواد  - ٢الربوفيسور فؤاد سزكني -١
  عزالدين علي -٦عبد الرزاق الفياض 

  

  عبد اجلواد ذنون -٣سامل عبد الرزاق  -٢عبد اهللا اجلبوري -١

  عثمان حممد -٥زكريا صديق  - ٤

  

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
  

  

  

  عبد اهللا اجلبوري -٤عبد الكريم حجيات -٣الشيخ جالل احلنفي -٢الدكتور محد الكبيسي  -١

  غازي الصواف -٦الدكتور عبد اجلواد الزرري -٥

  

  عرض خمطوطات وحتف نادرة
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ا تعد حاجة من الحاجات األساسية أن مؤسسة الوقف ليست عمال تراثيا من الماضي وإنم
العلمية والثقافية و االجتماعية وبصورة االقتصادية وفي العصر الحديث لعملية التنمية 

حيث أن بعض الدول الغير ، خاصة ما يتناوله هذا الكتاب أال و هو المكتبة الوقفية
م عدم وجوده إسالمية والمتقدمة ومنها فرنسا والواليات المتحدة انتشر فيها الوقف برغ

في دوافعها الدينية ورغم وجود عدة طرق لتمويل الخدمات االجتماعية والتعليمية 
والثقافية فيها إال أنهم اخذوا صيغة الوقف اإلسالمي وطبقوها في مجاالت الصحة والتعليم 

وهذا دليل على نجاعة هذه )بصورة خاصة المكتبات الوقفية العامة(والخدمات االجتماعية
نجاحها ونحن في الوقت الحاضر في أمس الحاجة لمواجهة التحديات التعليمية الصيغة و

الضخمة ومنها تحدي الهوية  لنا ومحاولة إزاحة العلوم العربية اإلسالمية بدعوى أنها ال 
تساير العصر إضافة إلى التخلف العلمي والتقني الذي نعانيه وعدم مسايرة ما يسود 

وتقني وثقافي فعلينا توعية مجتمعنا بأهمية هذا  المجتمع العالمي من تقدم علمي
  .وتنميتها المؤسسة والعمل على أحياها

٢٠١٢لسنة  ١٤١٦رقم اإليداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد   
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